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എന്െറ ഭവനം ! 
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ഓണം മ് 

4. ആഹാരം റ് 

5 വിമാനത്തപപാല് 

6 . ആമ്പാടിയിലെ ജഴ്ണ്ണികൃഷ്ണുന 

7 എമെറഭവനം 1 

ം ൪ ച ഉറക്കം ഷ് 

9. ബുദ്ധീസാമര്ത്ഥവം 
10 വര്ഷകാലം മറ് 

11 കാപ്പിയും പി 

19 രാമായണം 
1൪3 ബന്ധു ന് 

12. രാമായണം 1 

36 കചേലനെറ പുറപ്പുട” 

18 പക്ഷികഠം 
1) സദ്യ 

: 18 ഒരു കൂട്ടകെട്ട് 

19 ശഗോപിമാരുടെ ത്തവലാതി 

90 സര് സയദ്” അഹമ്മദ്". 

൦ 91% ശഗകന്തഭാദര്ഠനം 

9൭9 ജന്തുക്കളുടെ ചികിത്സ 
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മ് 

ട് 

അഞ്ചാംപാറ്ുല്ലക. 

പാഠം. ്ം ടം $ 

 എന്റെറഭ ഭവന. 

ളുംഘ ൮ താഴികക്കുടം 

തണ്ടെല്ല” “കപാലം 

മുരണകഠം “” ബുദ്ധിചതേര്വൃം” 

ഞാന് വസിക്കുന്ന ഭവനം ഈ ലോകത്തിലുള്ള 

സകല കെട്ടിടങ്ങളെക്കാളം വിധേഷമേറിയതാകുന്നു. 

ഒരുവനു മാത്രമേ അനൃൃണ്ടാക്കുവാ൯ സാധിക്കയുള്ളു. ആ 

ഒരുവന് ഈ ലോകദത്തയും ഇത റ്ചുള്ള സകല പദാ൪ 

ത്ഥങ്ങളേയുംസൃഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹംതന്നെയാകുന്ന. എനെറ 

ഭവനത്തിനൊ സകല ഭാധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ബുദ്ധി ചാതുയ്യത്തേയും നന്മയേയുംപ്രത്വചക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. 

എന്െറ ഗൃഹം വലിയതല്ല. ഇതില് ആയിരവും 

പതിനായിരവും ഇരട്ടി വലുതായ  മന്ദിരങ്ങറം വളരെ 

യയുണ്ടു”. വാസ്തവത്തില്, ഇത്ര ചെവതായ വീട ചുരുക്ക 

മാണു". എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അതിനു രണ്ടു നിലയും 

മു ളില് ഒരു താഴികക്കുടവും ൭ണ്ടെന്നു പറയാമെങ്കിലും 

തകെ പൊക്കം നാലു മുഴത്തില് ക്വിയുകയില്ല. ചില 

൭ പറിയ കടിലു ളലെനപോലൈ, അതിലും ഒരുവന്നു 

മാത്രമേ താമസിപ്പാ൯ തരമുള്ളൂ. ആ ഒരുവ൯ ഞാന് 

തന്നെയാണു്. 

ഒരു മനുഷ്യൻ മറെറാരേടത്തു പോകുമ്പോഠം 
അവന്നു തന൯െറ ഭവനം വിടേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാല് 
ഞാന് എവിടെ പോകമ്ോഴം ഏനെറ ഭവനം കൂടെ 



ന ടല. 

നി ല 
9 ന് ക്ക് 

കൊണ്ടു പോകുന്നു. എനിക്കൊഴിച്ചു"” മറെറാരുവനും 
അതു” നിവാസയോഗ്വമല്ല. ഞാന് എന്െറ നിലയം 
വെടിഞ്ഞാല് ഉടനെ അതു” ഇദിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു 
വിണു നശിക്കുകയും ചെയ്തും. 

ബര്മ്മയില് ഭവനങ്ങഠംമികത്െം കററികഠം അടി 
ചുതാഴ് ത്തി അതിന്മേലാകന്നു പണിയുന്നതു”. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല്, ഒ രാജ്യത്തു ചിലപ്പ്പോഠം, വലിയ 
വെള്ളപ്പൊക്കം ൭ ണ്ടാകും. എന്െറ ഭവനവും കററിക 
ഒഓിന്മേലാണ” നില്ല്യന്നതു”. എന്നാല് ഈ കുററികഠം 
എനെറ ഇഷ്കംപോലെ ഭവനം നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകേ 
ണ്ടതിന്നു” ഇളക്കി മാററാവുന്നതാണു'. 

എനെറ ഭവനത്തിനു രണ്ട ജനല്യക്രളേ ഉള്ള, 

എന്നാല് അവ പറേ ഉള്ള വസ്ത്ക്കളെനല്ലതി൯വണ്ണം 
കാണ്മാ൯തക്കവിധം ൭ ണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടളളവയാകുന്നു. അ 
വയെ ദിനംപ്രതി പല പ്രാവശപ്വവും തേപ്പുകഴുകാവണ്ടു് 

ആകയാല് അവയില് യാതൊരു അഴുക്കും കാണുകയില്ല. 

രാത്രി അവ രണ്ടു കതകുകദ്െക്കൊന്ന്ട്” അടച്ചിരിക്കും. 
ഈ കവാടങ്ങറഠാക്കു കുററിയും കുഴയും വിജാധിരിയുംഇല്ല. 
എന്െറ ഭവനത്തിനു മുന്വശത്തു” ഇരുപുറങ്ങളിലും 

ഓരോ വാതിലുണ്ട്”. എനെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രഹിപ്പിക്ക 

വാന് ഇച്ഛൂക്കുസ വരെല്ലാം ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള ഒ൭ു 

വാതിലുകളിതകൂട വേണം അവരുടെ കായ്യം സംസാരി 

0൯. ഒരു കോട്ടയുടെ മുമ്പില് കാണുന്തൃപോലെ, 
എന്െറ ഭവനത്തിനെറ ഇരു പള്ള കളിലും ഓരോകാവ 

ല്്ാ൪ നില്ലയന്നുണ്ടു . പിന്നെ അവിടെ അരിമാവു പൊ 

ടിക്കുവാനായാ ഒരു ത്തട്ടകല്ലം എല്ലാ ദിക്കിലേയ്യ്ം 

ചേ്ടെ വെള്ളം ശേഖരാപ്യാധായി ഒരു കുട്ടകവും ഉഖളട്ടു്. 

അത്രതന്നേജല്ല. അവി ::യി ഞപാലും മുണ്ടു. കമ്പി 



[ 
| 

കഠം വിധി തോന്ന ഒരു മാതിരി ാഖകഠം 

ആകന്ത. ഭവനത്തിലെ സകല ഭാധങ്ങളിലേയ്യ്ം അവ 

പ്രുത്വവേകം പ്രതേവ്വകമായുണ്ടു”. ആയതിനാല് ക്ഷണ 
നേരംകൊണ്ട്, യാതൊരു പ്രയാസവുംകൂടാതെ, ഭവന 

ത്തിലെ സകല . ഭാഗങ്ങളിലേയ്യൃം വര്ത്തമാനങ്ങഠ 
9 ള 

അറിധിപല്പാ൯ കഴിയും. 
ര ം. 

ജു പ റും തി നം അം യം ന നി 
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ഈ, വിശേഷപ്പെട്ട ഭവനം എന്െറ ദേഹംതന്നെ 
യാകുന്നു. ജഥല്ലിതാവു"എനിക്കു താമസിപ്പാ൯ ഒരുവീടു 
വേണമെന്ന കരുതി അതു സൃഷ്ടിച്ചു. ദേഹം ആത്മാവി 
ന്െറ വാസസ്ഥലമാകന്നു. ഇതുതന്നെയാകുന്നു അതിനെ 
മറെറല്ലാഭവനങ്ങളേക്കാളും വിശിഷ്കമാക്കി കല്ലിപ്പാ 
നുളദ കാരണം. 

എന്െറ ഭവനം പണിതിട്ടുള്ള തു മുഖപൃൃമായി എല്ല 
കളെ.ക്കൊ ണ്ടാണു”. അവ അതിനറെറ ഭാരം വഹിപ്പാന് 
തക്ക കരുത്തുള്ള വയാകന്ന. എല്ലകറം ഇല്ലെങ്കില് എനി 
ക്കു നേരെ നില്പ്പാനോചുമടുകഠം എട്പ്പാനോ സാധി 
ക്കുന്നതല്ല. തലയിലും മാറിലും ദേഹത്തില് മറ൨ ൨ല 

ഭാധഥങ്ങജിലും ക്ഷണത്തില് കേട് പറ൨വാന് എളുപ്പ 
മുളളതായ അംഗങ്ങളെ കേഴവരാതെ കാക്കുന്നതും 
അസ്ഥികളത്തെ. ള് 

തൂണും അല്ലെങ്കില് കുററിക ഠം എന്നു പറഞ്ഞതു 
കാലും ഒടെ എല്ലകഠം ആകുന്നു. അവ മുന്നു ഭാഗത്തായി 
ദ്ാണു'. തൃൂട, ജംഘ, പാദം, ഇവയ്യൃ പുറമേ, മുട്ടുകളിലും 

ഓരോ ച്ചെറിയ എല്ലണ്ടു. 
മു൯വിവരിച്ചു രണ്ടു തുണ്ടുകളും രണ്ടു” വലിയ എല 

കളോട്” ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു” എല്ലകളം കൂടി 

യിരിക്കുന്നതിശ് ഒരു കറളത്തൊട്ടിയുടെ ഛായയുണ്ട്. 
ഈ എ ല്ലക്ളിന്മേല് തന്നെ വീടിന്െറ പ്രധാന സ്തംഭം 

നിര്ത്തിയിരിക്കുന്തു. ഇതിനെറ പേരു” തണ്ജെല്ല് 

എന്നാണു് . ഇതിരനെറ പി൯വശത്തുളഒള മുരണകറഠം മുള്ള. 

പോലെയിരി കഴു. 
റ പണ്ടെ ഷ്വവ/7 ഗമ്യുളള 24 യസ ഖണ ങ്ങളെ. 

ക്കൊണ്ടണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇവയെ എല്ലാം തമ്മില് 
മുക്കി ബന്ധിച്ചാട്ടണ്ട്; എങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഇരു 
വഷങ്ങളിലേയ്യ്ം അല്പം ചെരിവാനും ധിരോധമില്ല. 



ഇവ മുകളിലേക്ക് അടുകുംതോവം വ 

ബലമുള്ള തായും വരുന്ന. ളം ദ്ധ ട്ര ് 

കൈകളെ വീട്ട ന്െറകാവല്ക്ക്: യിഗ നി 
അവ മററ വല ളു യ്യാ റ്. 

കുന്നു. ടം 
4 1 കള ടേവ്വ _..: കൈകളുടെ എല്ലകളു.ം ഏകടേക്തിലലേകളടേവ 

പ്പോലെ തമന്നയാണ്്. അവയുടെ മ ി ചിയ രാം 

നീണ്ടുരുണ്ട ഒറെറയെല്ലാകന്നു. ക്ുടത്തിനു൦യ റ, 
ഇടയില് രണ്ടജെല്ലകഠം ഉണ്ടു”. ഇതുകാരണമാണു നമുക്കു് 

കഠ്ുടം ഇഷ്ണംപോലെ തിരിപ്പാ൯ ത്രമാകന്നതു്. മുട്ടി 
ന്നുതാഴൊിയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം കൂടിയാല് ഒരു മുഴമാകന്നു. 

കയ്യ്യില്ലെങ്കില് കൃഷിക്കാരന്” കൃഷിപ്പുണിയെട 
പഠാന് തരമില്ല. നെയ് ത്തുകാരനു” തൂണിച്ചളൃക്ക് ഉണ്ടാ 
ക്കുവാന് വയ്യ; ആശാരി പുരപണിവാന് സാധിക്ക 
യില്ല; കപ്പല്ക്കാര്ക്ക് കപ്പല് തിരിപ്പഠനും പ്രയാസം; 
ചുരുക്കത്തില് കൈ പ്രവര്ത്ത ച്പില്ലെകകില് നാമെല്ലാ 
വരും വളരെ കഴങ്ങേണ്ടിവരും. ഗുണം ചെയ്തുാ൯ എത്ര 

നല്ല രെ സ്ധാധനമാണണ്്് കൈധ് . പക്ഷെ അത്രത്തോളം 
ദോഷം ചെയ്തുാനും അതിനു കഴിയും. 

രു റിമ യനെര്പ്പ്ാലെ കൈകെട്ടിഇരിക്കരുത്ര. 

'ദവലയെഴ്ുക്കാത്തവവ ” ത്.ററികിട്ടാനും പ്രയാസം. 
നിങ്ങളുടെ തധ്രുടേയും കൈ മറെറാതവനെ ഉപ്ര്രവി 
പ്പാനായി ൭ പയോഥ് ക്കരുത്. അതിനെ സദ്വിഷയ 
ത്തിനേ ഉപയോഗിക്കാവു 

താഴികക്കുടം - 0൬ ൨ ഞ്ഞാരിക്കുന്നതു” പുരയുടെ 
മുകളില് ഗോളാകൃതിയില് കാണുവാ ഭാധഥത്ധഥെയാകനു. 
നെറ ഭവനത്തിന്റെ താഴികക്കടം: ആണു് 

ന] 
ലി ി 

ന 
] 

ആ എ [ 1 ൬ തു റ ം 1 വ ൨ | റ ് 1 & ഥ് യ ന്റ് ടട യ സം ട്ട [ 
ധ്തുല്പാ 1൫ യ വ്വീ [ച (1... തി മ (ധാന റു ഹ്യ ) രൂത്ത എലാ ത 

ളള 

അത 

നി 
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യിലെനപോലെ ഇവിടെയാണു വെച്ചുസുക്ഷിക്കുന്നതു”. 
ഇവിടെത്തന്നെയാകുന്നു വീടിന്െറ ജന്നലുകളും വാതി 
ലുകളും വെച്ചിരിക്കുന്നതു്. ന 

കമാന്൯ വളച്ചതൃപോലെയുള്ള കപാലം വളരെ എ) 
ല്ലകക്കെക്കൊണ്ടു' ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാകുനമ. അടിയോ 
മറേറാ കൊണ്ടാല് അതിനും അതിന്െറ ഉള്ളിലുള്ള ത 
ലച്ചോറിനും മറ൨ം പെട്ടെന്നു കേടുവരികയില്ല. എനെറ 
ഭവനത്തിന്െറ നിര്മ്മിതി എത്രമാത്രം തത്ഭൂതാവഹ 
മായിരിക്കുന്നു! 

1. ഒരു ചെറിയ ഭവനമാണു----ഗരിരം ഛ്എത്തു 
കൊണ്ടു? ള 

ം ശരിരത്തിനന്െറ ഘടനാവിശേഷത്തെ വിവ 
രകുകെ. 

9. ശരീരത്തിന്െറ വിവിധാവയവങ്ങളേയും, 
അവയുടെ ഉ പയോഠധങ്ങളേയും വ്ൃക്തമാക്കുക. 

2.. അര്ത്ഥഭേദം വിശദമാക്കുക. 
അസ്ഥികളത്രെ ൧. അസ്ഥികളാണത്രെ. ആ [ര ് 

5. ഏതാണു ഭാഷാദൈലിക്കു ചേര്ന്നതു, 
:ജധല്പിതാവു” അതിനെ സൃഷ്ണ്രിച്ചു' 

ജഥല്പിതാവു” അതു” സൃഷ്ടിച്ചു. 

പാഠം 9. 

ചഞഞി൯ നമ്പ്യാര് 
ജനയിതാവു തൃതനപ്രസ്ഥാനം 
സത്യസന്ധ പ്രതികാരം” 
പാണ്ഡിത്യം പാമരന് 

രെക്കാലം മുനന്പൃമുതല്ക്കേ പ്രുചാരത്തില രിക്കുന്നുണ്ടു . 



അ വയില് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണു” തൃള്ളല്. 
കേരളത്തിലെ എല്ലാെഹന്ദവദക്ഷത ്അകിലും, മത്സ 

വചാലങ്ങളില് ഈ വിനോഭത്തിനു" പ്രധാനമായ ഒരു 
സ്ഥാനം ഉണ്ടു”. തുള്ള ശാരന്ൌ പാട്ടുകാം കോംശഠാനും 

നൃ ത്തങ്ങാം കാണാനും വരെ രസമുള്ള താകുന്നു. കേര 
കീയസാഹിത്യൃത്തിലും തള്ള ല്പ്പാട്ടുകഠം 9” ഉന്നതമാ 

യ ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് . കൌതുകപ്രദധും, 
സരസവുമായ ഈ കലാധിനോദം നിര്മ്മിച്ചതും കേര 
ത്തില് പ്രചരിപ്പിച്ചതും സുപ്പസിദ്ധ കവിയായ 
കുഞ്ചന്നമ്പ്വാരാകന്നു. 

പ് മലബാറില് ഭാരതപ്പഴയ്മ വടക്കുമാറി കിള്ളി. 
റിശ്ശിമംധലം എന്നൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടു”. അവിടെയാണു? 
തുള്ള പാട്ടുകളുടെ നിര്മ്മാതാവായ നമ്പ്യാര് ജനി 
ച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജനനകാലത്തേയും മാതാപി 
താക്കന്മാരേയും പററി സുംഷ്ടുമായ അറിവുകഠം ലഭിച്ചി 
ട്ടില്ല. കൊല്ലവര്ഷം എഴജ്ണു;ററിയെണ്ചതാമാണ്ടിവി 
ടയ്ക്തരായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്നു” ചില ചരി 
ത ചാരന്മാര് കരഹിക്കുന്നു. അച്ഛന് ഒരു . ബ്രാദ്മണനാ 
യിരുന്നു എന്നു ചിലരും, ഒരു നമ്ഖപ്യാര്തസെയായിരുന്നു 
എന്നു മറവചിലരും, അഭി പ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു". നമ്പ്്യാ 
രുടെ മാതാവിനെപ്പുററി ഒരൈതിഹഫ്ൃമുള്ള തൂ” വളരെ 
രസകരമാണു”. ഒരിക്കല് വഴിപോക്കനായ ഒരു ബ്ബാ൨മ 
ണന് പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മടിശ്ശീല കുളകടെവില് 
വെച്ചിട്ടു” കളിക്കാനിറങ്ങി. തത്സമയം അതിലേ വന്ന 
ഒരു പത്തു ചാണകമിട്ടതു” തത മടിശ്ലീലയുടെ മീതെ 
യായിരുന്നു. കളികഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പ്പോഠം കല്പടയില് ' മടിശ്ശീല ാണ്വയ്കയാല് വല്ലവരും തട്ടിയെടത്തതാ 
്ിഠരിംനം എന്നു നിശ്ച യിച്ചു” ബ്റഹണന് വിഷാഭ 



പൂവ്വം യാത്രയായി. അധികം താമസിയാതെ ചാണകം 
പെവക്കുവാന് വന്ന ഒരു സാധുസ്ര്രീയുടെ കൈയിലാണ്ു 
അതു ചെന്നു ചര്ന്നതു്. ദരിദ്രയായിരുന്നിട്ടം ആ ഗുണ 
വതി അതില്നിന്നും ഒന്നും എടുക്കാതെ ഉടമസ്ഥന് 
വരുന്വോഠം കൊടുക്കണമെന്നദ്ദേഗിച്ചു” അതു സുക്ഷിച്ചു 
വെപ്പിരുന്നു. 

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാശ്മണന്൯ 
ആ സ്ത്രീയുടെ ഗൃഹത്തില് ചെല്ലവാരും, കളുക്കകവില് 
വെച്ചു നഷ്ടമായ മടിശ്ശീലയെപ്പുററി പ്രസംഥവാല് 
പ്രസ്ലാവിക്കുവാനും സംധാതിയായി. ചാണകത്തിന്െറ 
അടിയില്നിന്നു തനിക്കു കിട്ടിയ മടിശ്ശീലയുടെെ ടമ 
സ്ഥന് ആ ബ്രാദമമണന് തന്നെയെന്നു ബോഭ്ധപ്യമായ 
ഉടന് ആ സത്വസന്ധ അതു” അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചു. 
സന്തൂഷ്ട നായ ബ്രാദ്മണന്, ബുങ്ിമാനും പ്രസിദ്ധനു 
മായ ഒരു പൃത്രനുണ്ടാകട്ടെ ,എന്നു” ആ സ്ര്രീയെ അപ്പ്േറഠം 
അനുധഹിച്ചു. അതിണ്റ ഫലമായി ആ സ്ര്്രീയ്യ 
ജനിച്ച പൃത്നാണത്രെ, കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്. 

മഹാബുദ്ധിമാനായിര ഈ നമ്പര് അന്നത്തെ 

വിദ്ധാഭ്വാസരിതിയരുസരിച്ചു” സംസ്തൃതഭാഷയിലും 

സാഹിത്ൃത്തിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു 
രുന്നു, എന്നു മാത്രമല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിനൌൊ ആചായ്യ 

സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഭാധവാന് ആരായിരുന 
എന്നു” അറിയുവാന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാല്യ 

ത്തില്തനെെ നമ്ച്്വാര് ഒരു ഗാന്തിക്കാര൯ ബ്രാമണ 

ന്െറ സഹായത്തോടുകൂടി സ്വദേശംവിട്ട്” തിരുവിതാം 
കൂറില് കോട്ടയന്തിനടുത്തുമള കിടങ്ങ,ര എന്ന സ്ഥല 

ത്ത താമസമാക്കി. അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി 

൭൯റ മാതുലഗൃഹം അവിടത്തെ നിവാസം സാഹിത 
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തല്പരനായ ചെവ്വകശ്രേരി രാജാവുമായി പരിചയപ്പെ$ 

വാനും, അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചു അവ്വല്ഛ്യഴെ താമ 

സമുറപ്പ്യിക്കുവാനും നവ്ഖച്ഛാരെ സഹായിച്ചു. ഈ കാല 

ങ്ങളിലും ആ യുവാവു , വിദ്ധാഭപ്വാസവിഷയത്തില് 

 പരിശ്രമി പ്പുകൊണ്ടുതന്നെ യാണിരുനതു”. തകഴിയില് 

നന്തിക്കാട്ട്* മണ്ണിരവിക്കുവപ്പം,ദ്രോണമ്പള്ളിയില്ലത്തെ 

ഒരു ബ്രാശ്മനും അന്നു നമ്പച്ഛാരെ പല വിധത്തില് 

പ്രോത്സാഹിപ്പ്പിക്കയും സഹായിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു 
എന്നു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ കവിതകളില് നിന്നു തെളി 

൭ യുന്തണ്ടു്. 
തുള്ളല്” എന്നൊരു തൃതനപ്രസ്ഥാനം ഭാഷയ്യ 

ലഭിക്കുവാന് ഭാധ്ച്മുണ്ടായതു” കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് അമ്പ 
ലപ്പുഴെ താമസിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. ആ ദ്ൂഗപ്ൃകല 
യുടെ ആഠാമനത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞുവരുനന ഐതിഹ്വം 
മുഴവനും വിശപ്വാസര്യോഥാൃമാണെന്നു” തോന്നുന്നില്ല; 
എങ്കിലും, പ്രസ്ലാവയോധചൃമാകുന്നു. 

ഉത്സവകാലങ്ങളില് ചാകൃന്മാര് “കൂത്തു"” എന്നു 
പേര് പറഞ്ഞുവന്ന ഒരു തരം കഥാ പ്രസംഗംച്ചെയ്യുക 
പതിവാണല്ലോ; ഒരിക്കല് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി 
ക്ഷേത്രത്തില്വെച്ചുനടന്ന ചാകപച്യാര്കൂത്തിനു” കുഞ്ചന് 
നമ്പച്ചാരാണു് മിഴാവു”? കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതു". 
ശുഷ്ട്രമായ കഥാകഥനം കേട്ട്” നമ്പ്യാര്, മിഴാവു” കൊ 
ട്ടേണ്ട ഒരു സന്ദര്ഭത്തില് ഉറങ്ങിപ്പേോവുകയാ-ല്, കപി 
തനായിത്തീ൪ന ചാക്യാര് എല്ലാവരും കേറാക്കെഅദ്ദേ 
ഹത്തെ കണക്കിനു കളിയാക്കി. അദിമാനിയായ ത്ത 
യുവാവിനു ആ അവമാനം സഹിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 
അദ്ദേഹം ചാകച്ഛാരോട പ്രതികാരംചെയ്യണമെന്മുതസനെ 

” തീര്പ്ഛയാക്കി. അടുത്തദിവസം ചാകം്യാ൯ കുത്തൂ പറു 
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വാന് ആരംഭിച്ചപ്പോഠം, നമ്പ്യാര് ചില വേഷസംവി 
ധാനങ്ങളോടം, താജമേളങ്ങളോടംകൂടി, ക്ഷേത്രത്തി 
മ൯റ മറെറാരു ഭാഥത്തുവച്ചു' താന് നിര്മ്മിച്ച കല്യാ 

സെൌഠാന്ധികം? കവിത പാടി തുള്ളല്" തുടങ്ങി. 
ആ പുതിയ വിനോദം കൂത്തു കേട്ടകൊണ്ടിരുന്നവരെ 
ആ സ്ഥലത്തേക്കു” തആ:൪ഷ് ച്ചു, നമ്പ്യാരുടെ പാട്ടും, 

നടനവും പണ്ഡിതന്മാരേയും, പാമരന്മാരേയുംരസിപ്പി 
കടന്നതായിരുന്നതിനാല് ചാക്യാരുടെ കൂത്തുകാണ്മാ൯ 
അന്നു വിളറിയ നിലവിളക്കു മാത്രമേ ശേഷി ച്ചുള്ള. 
അങ്ങനെ നമ്പ്വാര ചാക്യാരെ വിഷണ്ഡനാക്കി തന്നെ 

ശകാരിച്ചതിന്നു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യപോലും. 
നമ്പപ്യാരുടെ കീ൪ത്തി കാലക്രമത്തില് നാടെങ്ങും 

ചരന്നു. ചെമ്പകശ്ശേരി” രാജാവായ ദേവനാരായണന് 
അദ്ദ്ദഹത്തെ തന്െറ സദസ്സിലെ ഒരംഗമായി സ്വ്വീക 
രച്ചു ബെ ഹുമാനാച്ചു. അദി ജ്ഞന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
(ഫലിത നൈപുണൃത്തെയും, കവിതാമാധമുയ്യത്തേയും, 
നടന ചാരയ്യത്തെയുംപ ററി അതൃധികം വ്രംരംസി 

൮). എന്നാല് പം ച്ചെമ്വകശ്േേരി രാജപ്ത്തില് 
അങ്ങനെ അധികകാലം താ മസിക്കുസതിനിടയായില്ല. 
99 8_0മാണ്ട് മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവു” അമ്പ 

ലപ്പട്്റിടി; ടി തിരുവിതാംകൂറിനോട ചേര്ത്ത 
പ്പേ ൦, ഒ വിവരേണ്പ്യനായ അദ്ദേഹത്തെ ്ാഘിച്ച 

സ്വരാജധാനിയായ തിരുവനന്തപുരദത്തേയ്യഛയ കൊണ്ടു 

പോയി. അവിടെയും അദ്ദേഹം മഹാരാജാവിനെറയും, 

മുന ക്ക ടയും പ്രീത 'ബഹുമാനങ്ങാംക്കു പാത്രമാകാ 

തിതന്നില്ല. രെല്പ്പ്യടേ വിരല് പലതും തിരുവനന്ത 

പുരത്ത പ ൪ക്കമ്പോളഠണ” നിര്മ്മിച്ചതു. മാര്ത്താണ്ഡ 

മ്മ മ്ജാരാജാവു' വാടുവസീിങ്ങിയശേഷം നമ്പപ്യാ൪ 



[ 1] മ ലി ക വ, ?% രം ്്, ലി. ന] 

മം ന ചി മം നി - ന രക് സു. ലം ന ശ്്്ു 
റ് ക്" ലു ത് 

കര്േക്കാലം ിലറിള്നി താമ്റ്രി ച്ചിരുന്ന-ടതി 

നുശേഷം 9040-ല് അദേഹം വീണ്ടും, അവ്വലപ്പദ്യ്യ 

താമസം മാററകയും, താമസിയാഞ്ഞള്നെ കാലധര്മ്മം 

പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്പു യ 

മലയാളസാഹിത്ൃത്ത ലി റാമ്പ. പ! ച 

യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണു ത”. ഫലിതത്തിലും നര്മ്മ 

ഭാഷണത്തിലും നമ്പ്യാരെ അത രയ 1൧2വോ൯ഇശുവരെ 

ഒരു കേരളീയകവിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉപദേശത്തെ 

ക്കാഠം പരിഹാസമാണു” ജനങ്ങളെ. സന്മാര്ഗ്ശുത്തി 

ലേയ്യഛ നയിക്കുവാന് അധികം ര ക്തമാവുക ഏവ നി 

രുന്നു തത ലോകനിരീക്ഷകനെറ വിശ്വാസം. വിദ്വേഷ 

ബുദ്ധി ലേശംപോലും: ഇല്ലാതിരുന അര്ദ്ദേഹത്തോട്ട്” 

' ആര്ക്കും അസുഖം തോന്നിയിരുസില്ല. അനേചം 

തുള്ള ല്പ്പ്ാട്ടുകഠക്കു പുറദമ ശ്രീക്ൂ്റ ചരിതം, കം 

വാളം, പതിനാലുവൃത്തം, പഞ്ചതന്ത്രം, നദചരിതം 
കിളിപ്പാട്ട്” തുടങ്ങിയ പല കൃതികളും നമ്പഖ്്യാ൪ 

രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
1. തൃള്ളലിനു് കേരളത്തില് റഡ്ഡരാധാന്വം €സിക്ധി 

ക്ദവാന് കാരണമെത്ത് ന 

9. നമ്പ്യാരുടെ ജന്മദേശം എവിടെ? 
9. നമ്പപ്യാരുടെ ജനനത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞുവരുന്ന 

ഐതിഹ്യം എന്തു? 
൧. അമ്പലപ്പുഴെ, താമസമാ, മുവാ൯ നമ്പവാര്ഥം” 

ഹ്ൃങ്ങനെ അവസരം സ ക് 
൭. തുള്ളലിന്െറ ഉരപ്പ ുത്തിയെപ്പുററിയുള്ള ഐ 

തിഹ്പൃം എത്തു? 
9. നമ്പ്യാര് ആദം ഏഴുതിയ ൭൫൫൭ല് ഫ്ലൂ"? ക് [ 

നമ്പപ്ലാര തിരുവനതന്തചരത്ത തമസമാം 
0 | കാരണം ഏറന്ത്? 



9, നമ്പ്വാരുടെ കവിതാഗുണങ്ങളില് ചിലതു 
പറയുക. 

റ. അരര്ത്ഥഭേദം വുൃക്തമാക്കുക. 

[5] പ്രതിക്രിയചെയ്തു' [1] പ്രതിക്രിയചെയ്തു 

പോലും.” 

10. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഥലം എന്ന ഗ്രാമം" 

അടിയില് വരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങഠം നാമത്തിന്െറ 

ഏതരവിഭാഗഥത്തില്പെടുന്നു. 

പാഠം ര്ം 

ഓണ, 

പാടങ്ങലില് കൊയ് ത്തകാലം തൂടങ്ങി 

ചാടസ വന്മാരിയൊട്ടൊട്ടടങ്ങീ, 

മാനം പതളിഞ്ഞ, മഴക്കാ൨ നീങ്ങി! 

ത്തനവദഷമാനുദ്ദമോണം വരുന്നു. 1 

കാണുസ കാടൊക്കയും കണ്തുറന്നി- 

ട്ടോബ്ചയ വരും കാഴ്ച, നോക്കുന്നപോലെ, 

സൃനങ്ങളെല്ലാം വിടര്ന്നു ജ്വലിക്കും, 

ആനന്മമാനന്ദമീ നല്ലകാലം. 2 

നെല്ലിസ്നിടയയ,ജ്ള പുല്ലിനമങ്ങ- 

ുമ്ജാച്വെടിക്കും സ്ഫ,രാക്കുന്നു പുക്കഠം; 

ഫല്ധാധിധം പൊന്തയും പുത്തുനില്ക്കു- 
നഅല്പാസമേന്തുന്നു ഭ്ൂദേഖിപോല്ും. ട് 

ഫാഓാത്തിനത്തം മുതല്ക്കങ്കണാന്തേ 

വേണം കലം പൃകമകൊലൊന്നുവേറെ. 

4 ചണാരന്നതിസായ് ശ്രമിക്കും കിടാങ്ങറം- 

ക്കോണപ്പുടവൃുണ്ട പുര്ണ്ണ്ണാവകാഠം. 4 

അത്തം വെടു.ത്തപ്പ്ോഠം മുററം ജ്വലിച്ചൊ- 

അദ റനമില്ലെന്നു പുഷ്ണുങ്ങളാലെ. 



ച 

ജം 

ആശയ്യര ചേരുംധിധം തത്ത നന്നായ് 

ശ്രീചക്രരൂപം രചിക്കുന്നു പൂവാല്. 

സമ്മോദമെല്ലാര്ക്കു മൊന്നിച്ചുയര്ന്നു 

ചെമ്മേകിടാങ്ങറക്ക് ചൊല്ലേണ്ടെതുണ്ടോ 

വസ്മോടികൂടാതെയില്ലേതൊരാജു.൦ 

രമൃങ്ങളായ” ശമൈലശൃംഗങ്ങഴം പോലം, 

൭൪ണിന്നു വമ്പിച്ച വട്ടങ്ങഠം കൂട്ട !- 

ട്ടോണം കഴിക്കാതെയില്ലേതുവി ടം. 
നാനാതരം ചാരുപൃഷഫ്ണുങ്ങളാലെ 

കാണുന്നു ചിത്രങ്ങളായമ്കണങ്ങറ, 

മത്രാടമാം നാള.ഫഡബ്സായനേര- 

ത്തത്സാഹമെല്ലാര്ക്കമൊസ്ിച്ചുയ൪ന്നു 

തൃക്കാക്കരപ്പുനെറ പുണൃപ്രതിഷ്ഠ- 

യ്യെൊാക്കും ക്രിയയ്യയന്ന നാട്ടാര് തുടര്ന്നു. 

 ഓണഭ്ടിനം ഹാ വെളുക്കുന്നു വില്ലിന 

ധ്വ്വാനം മുഴങ്ങുന്നു പൃധേ വിളിച്ചു; 

തൃക്ാക്കരപ്പ൯ മഹാലേവനാമം 

കയ്യൊൊണ്ടെഴുസ്നള്ള ! മുറ്ൃത്തുദംഗ൧.9. 

മുററത്തരിച്പാന്തിനാല് നാലുദിക്കും 

വൃത്തിക്കണിഞ്ഞുള്ള. ശുരദ്ധപ്രദേശേ, 

പൂക്കറ ക്കകംപുക്കു നേദ്യം ഭജിച്ചു, 

തൃക്കാക്കരപ്പ൯ വിങ്ങുന്ന ദംധ൮൨. 

മുററത്തണിഞ്ഞുള്ള കെട്ടിസകത്തായ 

മുര്ത്തിത്രയത്തെച്ചു]ലേടത്തു കാണാം 

കെട്ടൊന്ധ വേറിട്ടു നിര്മ്മിച്ചുമുത്താല് 

സൃഷ്ടിച്ചു മാ ച്ചലിരാജാവിനേയും. 

മാവേലിയ് നാട കാണാ൯ വരുന്നോ-- 

രാവന്ദൃമാം നാളിതോണം പ്രധാനം, 

ഥ 

10) 
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പ്രീണിച്ചു വാഴുന്നു നാം നിത്വമെന്നായ' 
കാണിച്ചു തേ നമ്മഠം മാവേലിതന്നെ. 19 

൭൭ണും വിശേഷാലുടുപ്പം നടപ്പം 
കാണുന്ന നിഷ്ടയ൪ഷയിക്കേരളുത്തില്, 
ഈവദ്ല്റുമെന്നെന്നു മോണത്തൊടും നാം 
മേവീടുമാറാക്ക തൃക്കാക്കരപ്പൂന്. പി 

തേലപ്പറത്തു നാരായണന്തമ്പി 
. 

പ്പാഠം 4.. 

ത്തുഹാരാ. 
ന്ത്യ ടാ ് ന്നത്തനതംകംഷ്യക്യം. 

ഫ്വാസോച്ചുവ്വാസം യഥേച്ഛം 
രക്തചംക്രമണം സ്ാസ്ഥ്യം 

ആസ്വുാദ്പം അധ്വാനം 

എന്നും ആഹാരം കഴിക്കന്നതെന്തിനു”് എന്നു” ആ 
രെങ്കിലും ചോദിച്ചാല്, നാം പറയുന്ന മത്തരം, “വിശ 
പ്പമാവന്നതിനു്' എന്നായിരിക്കും. എന്നാല്, “വിശപ്പ്, 
എന്താണെന്നോ, അതു” എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എസനേഠ 
അധികമാളുകളും ആലോചിക്കാറില്ല. ഈ വിഷയ 
ത്തെസംബമന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആരോധഥൃ/പുധ്യമായ ജീവി 

തത്തിനു” അത്വൃന്തം ഉപകരിക്കുന്നതാണു. 

നമ്മുടെ ശരീരവും. മനസ്സും സദാ പ്രവര്ത്തിച്ചു 

കൊണ്ടാൊണിരിക്കുന്നതു”. ഒരു സമയത്തും നമുക്കു പൂര്ണ്ണ 

വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പ്യോഠം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി 
ശരീരംകൊണ്ടും, മറ൨ ചിലപ്പ്യോഠം മനസ്പകൊണ്ടുമായി 

രിക്കുമെന്നേയുള്ള. നാം ഏതെങ്കിലും കളികളില് ഏര് പ്പേടയോം മുഖമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതു നമ്മു 

ദെ ഠരിരമാണെങ്കില്, പുസ്തകം വായി 'ക്കുഷ്വോഴം മറവം 

പശന്നേമായി പവി ക്കു് മനസ്സായിരിക്കും. 
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ഉറക്കം ഓാരീരത്തിനും മനസ്സ്റിനുമുളള വിശ്രമാവസരമാ 
ണെന്നാണു'” നമ്മുടെ വിര്വോസം. അതില് ഏറെക്കുറെ 
വാസ്തവമില്ലാതില്ല. സുപ്ലാവസ്ഥയിലാണു" ത്തു 
നും, മനസ്സിനും അല്പമായ സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കുന്നതു”. 

എന്നാല് ഈ സന്ദര്ഭത്തിലും വാസോച്ഛുവാസം, രക്ത 

ചംക്രമണം മുതലായ പല ക്രിയകളും നടന്മകൊണ്ടു 
തന്തെയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ചുരുക്കത്തില് ഒരു നിമിഷം 
പോലും ശരിരം കര്മ്മരഹിതമായിരിക്കുന്നില്ലെന്നു” 
സുക്ഷ്യമാലോചിച്ചാല് കനസ്റ്റിലാകസതാണു”. ഇങ്ങനെ 
നിരന്തരം പ്രവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” നിമിത്തം 
ഗരിരധാതൂ40െക്ക് കുറവു നേരിടുംംയും അതിനെ പരി 
ഹരിക്കുവാന് ചില പദാര്ത്ഥങ്ങഠം ആവംപ്മായിത്തീ 
കയും ചെയ്യുന. ആ പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ അഭാവത്തി 
ലാണു സാധാരണയായി നമുക്കു” വിപ്പ്” തോന്നുന്നതു”. 

ഗാരിരം കൊണ്ടും മനസകൊണ്ടും പ്രയത്നം ചെയ്യു 
ന്നവ൪ ആവശം പോലെ യഥാകാലം തആഹാരം കഴി 
ക്കാതിരുന്നാല് അവര്ക്കു” പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനു 
വേണ്ട ഠാക്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആഹാരമാണു? 
അവയവങ്ങഠാക്കും മനസ്സ്സിനും വ്യാപരിക്കുന്നതിനു 
ഒള ധാക്തിപ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു”. ആഹാരം കഴിക്കാതെ 
അധികം നേരം അധ്വാനംചെയ്യുനവര് അവശരായി 
ത്തിരുന്നതൂം ആവശപ്ചമനുസരിച്ചു” യഥാകാലം ആഹാ 
രം കഴിംടനവര് യാതൊരു ക്ഷീണവും കുടാതെ ഏത്ര വ്ര 

വൃത്തിയിലും ഉത്സാഹം പ്രകടി പ്പിക്കുന്നതും സാധാരണ 
മാണല്ലയൊ. ശരീരപോഷാണത്തിനും ആഹാരം അത്വ്യാ 
വഠപ്യമാണു്. ചെവപ്പുത്തില് ശരിയായ ആഹാരം “കൊ 
ത്ത വളര്ത്തുസ ഗിശുക്കഠം പ്രായമാകമ്പവോഠം അരോ 
ഗലൂവാഗാത്രരായും, അപ്പുകാരമല്ലാത്തവര്ശരീരവളര്ച്ച 
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നിലച്ചു” ബലഹിനരായും തീരുന്നതു” നാം കാണാവ 
ണ്ടല്ലോ. ഇതു മനുഷ്യരെ മാത്രം സംബന്ധികുന്ന ഒരു 
പ്രകൃതിനയമമല്ല: ആവാം പോലെ ആഹാരം ലഭി 
ച്ച, യഥേഛം വനങ്ങങ്കില് വിഹരിക്കുന്ന മുഥങ്ങളേ 
യും അല്പമായആഹാരം മാത്രം കൊടുത്തു കൂട്ടിനകത്തിട്ട 

സുക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തുക്കളേയും താരതമൃപ്പെടുടത്തി നോക്കു 
ക. വനങ്ങളില് ജീവിക്കുന്നവ കൂട്ടില് കിടക്കുന്നവയേ 
ക്കാഠം അധികം ശക്തിയും രൌൌയ്യവുമുള്ള വയായി 
രിക്കും. വേണ്ടതുപോലെ വളങ്ങറം ചേര്ത്തും വെള്ള 
മൊഴിച്ചു നനച്ചും ശ്രശ്രൂഷിച്ചു വളര്ത്തുന ചെടികഠം 
തഴപ്പുവടരുകയും, വടവും, വെളളവും വേണ്ടപോലെ 

ലഭിക്കാത്തവ ക്ഷണത്തില് പട്ടപോകുകയും ച്ചെയ്യന്നു. 

ഇതില് നിന്നെല്ലാം ധെജ്ളിപ്പെടന്നതു്” ദേഹത്തി 
ന്െറ രഷഷണത്തിനും പോഷണത്തിനും ആഹാരം അ 

ത്്യാവശ യമാണെന്നല്ലേ? ; 

മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഭക്ഷിക്കുന്നതു” ഒരേ തരത്തി 
തുള്ള പദാര്ത്ഥങ്ങളല്ല, പലരും പലതരത്തിലുള്ള വയാ 
യിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശരീരബലത്തിനു” വിവിധ 

പദാര്ത്ഥങ്ങഠം ഭക്ഷികേണ്ടെതു” ആവശചവുമാകുന്നു. 

പോഷഷദ്രവധങ്ങഠം ധാരാകമുള്ളതും വേഗത്തില് ദഹി 

൧ന്നെതുമായ പദാര്ത്ഥങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോ 

ഗിക്കുന്നതിലാണു” നാം പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 

എല്ലാവരുടേയും ശരീരസ്ഥിതി ഒനുപോലെയായിരിക്കു 

ന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാല് ശരീരപ്രകൃതിക്ക്” യോജിക്കുന്ന 

ചദാര്ത്ഥങ്ങഠം. ഭക്ഷിക്കു യും ഹിതകരങ്ങളല്ലാത്തവ 

പജ്ജിക കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരോഗൃത്തിനു 

പുയിക്രങ്ങളായ പടാര് തഥങ്ങറഠം എത്രതന്നെ തആതസ്വാ 
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ഒ്വങ്ങളായിരുന്നാലും അവയെ വിഷതുല്ൃമായി വിചാ 
രിച്ചു" ഉ പേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ത്ഹാരം ഹിതമായിരുന്നാല്മാത്രം പോരാ, മിത 

മായുമിരിക്കണം. ആവശഗ്ചത്തിലധികം ആഹാരം കഴി 

ക്കുന്നതു” അനാരോധ്വൃത്തിനു” ഹേതുവാണു'. വിശപ്പു 

തോന്തുമ്പോഠം ഭക്ഷിക്കുക, മതിയായാല് വീണ്ടും ഭക്ഷി 
ക്കാതിരിക്കുച, ഇവയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഹാര 

നിയമം. അമിതഭക്ഷണം അനാരോഥ്ചത്തിനു” നിദാന 
മാണു”. ആഹാരം അല്ലം കുറഞ്ഞുപോകുന്നതുകൊണ്ടു” 

വലിയ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. നേരെമറിച്ചു" വേണ്ട 
തിലധികമാകന്നതുകൊണ്ടു” അജീര്ണ്ണം, ജ്വരം മുത 

ലായ രോഥഠാങ്ങറം വനുചേരാനിടയുണ്ടു'. അതിനാല് 
ആരോധഥാചൃത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ആഹാരം ഹിതവും 

. മിതവുമായിരിക്കുവാന് പ്രുതേവേകംശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

1. നറം ത്ഹാരം കഴിക്കന്നതെന്തിനു 

മം വിശപ്പു് തോന്മന്നതെപ്പ്ോോഠം? എങ്ങനെ? 

9. ആഹാരം സകല ജിവജാലങ്ങഠാക്കും ആവ 
ഗച്ഛൃമാണ്' ; എന്തുകൊണ്ടു” 

4. നാം അനുസരിക്കേണ്ട ആഹാരക്രമം എന്തു"? 

6. ഹിതാഹാരം, മിതാഹാരം-_ഇവയുടെ' സ്വ 
ഭാവം വച്ക്തമാക്കുക. 

6. ആഹാരംഹിതമായിരുന്നാല്മാത്രം പോരാ, 
ആഹാരംമിതമായുമിരിക്കണം.? ഈ വാക 
ത്തില് ഏതു പദമാണു” രണ്ടിടത്തു പ്രയോ 
ഗിച്ചിട്ടുള്ളതു”? ഈ പുനരുക്തിദോഷം എ 
ങ്ങിനെ പഠിഹരിക്കാം. 



( ം 2 13 ] 

പ്പാഠം 9. 

വിമാനത്തദ്ധാല്. 

വിസ്പയാവഹം വിദൂരഭൂഭാധങ്ങം 
കഗ്രാമം . ബലിഷ്ഠ൪ 

ആദ്ധകാലങ്ങളില് സഞ്ചാരത്തിനു” മൃപയോഥാി 
വന്നിരുന്ന വാഹനങ്ങഠം ജനങ്ങളുടെ തആവശ്ചൃത്തി 

ന” മതിയാകാതെ വന്നതോടുകൂടി പരിശ്രമികളും ബു 
ഭ്ിമാന്മാരുമായ ചിലര് മോട്ടാര്കാറവം, റയില്വണ്ടിയും 

കണ്ടു പിടിച്ചു നടപ്പിലാക്കി. ഈ വാഹനങ്ങളില് കയ 
റി യാത്രചെയറത്തവരായി ഇന്നു” ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 
എന്ന്” സംധയമാണു”. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവര് 

ഷങ്ങളില് ഗോസ്ധ്രജ്ഞ രായ ചില മഹാന്മാര് നടത്തിയ 
നിരന്തരപരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി പക്ഷികളെപ്പ്പോ 
ലെ ആകാഠാത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്ും മനുഷ്യര്ക്കു്” 
സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷപ്യബുഭ്ധിയുടെ വിസ്പയാവഹ 
മായ ഠക്തിവിശേഷത്തെയാണു'” ഇതു” പ്രുത്ക്ഷമാക്കു 
ന്നതു". മേല്ലോട്ടു” ഉയര്ന, ആകാശത്തില് ആവേ. 
മന്സരിച്ചു പറക്കുമാ൪് യന്ത്ര ങ്ങകൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടു 
ളള ഒരു തരം വാഹനങ്ങഠം അവര് അതിലേയ്ക്യായിഉപ 

യോഗഥിച്ചു. ഘഏന-കാഞ്ഞതം, ബലം കൂടിയതുമായ ഒരു 
തരം ലോഹം കൊണ്ടു” നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ഇവയെയാണ് 

നാം ഇന്നു” തകാഠാവിമാനം എന്ത പറഞ്ഞുവരുന്നതു'. 

ഈ വിമാനങ്ങറഠം ഇന്ത്” ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമ 

ങ്ങളുടേയും നഥരങ്ങമൃടേയും മുകളില്ക്രുടി പറക്കുന്നതു 

സാധാരണമായിത്തീ൪ന്തിട്ടു ണ്ടല്ലോ. ഒരു നഗരത്തില് 

നിന്നു” മറെറാരു നഥാരത്തിലേയ്യ്, നിശ്ചിതസമയങ്ങ 

ദില് പതിവായി പറന്നുപ്പോകുന്ന ആകാരേവിമാന 



[റു 
ി 

. കിവി. ൭൭. ൭” ടു് ഞ് 
ം . റി യും 

ആളെ ഷഗ്രാമങ്ങളില് പാര്ക്കുനനവര്പോലും ഇന്ന കാ 
ണാറണ്ടു". അത്ഭുതകരമായ ഈ വാഹനം നടപ്പ്റില്്വരു 
ന്നതുവരെ, കത്തുകളും ബങ്കികളു.ം മറ൨ം വിദൂരരാജ്വങ്ങ 
ഭൂിലെത്തിക്കുവാന് നാം ആശ്രയിച്ചുവന്നതു” തീചണ്ടി, 
കപ്പുല്, എന്നി വയെയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇസദര്്ത്ത 
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സ്ഥിതി അതില്നിന* എത്രയും വചൃത്ൃശ്ല്മാണു*. 
ഏത ടുരസ്ഥലങ്ങളിലേയ്യം - വിമറനങ്ങഠം വഴിയായി 
നമുക്കു കത്തുകഠം അയയ്തുവാന് സാധിക്കും. മദിരാഠി 
യില്നിന്ന് ചണ്ടനിലേയ്യും അയയ്യ്യന്ന ഒരു , കത്തു" 
൧ംവ൮ൃുലിലോ, റയില്വ ന്ടിയിലോ കൊണ്ടു പോകകയാ 

ണെങ്കില് അവിടെ എത്തുവാന് പതിനേഴു ദിവസം 

ആവശ ചമാണ്ട ത്ത ലാശവിമാനുമാണെങ്കില് ആതു" 
രൊ കൊണ്ട് ലണ്ടയിലെത്തും. | ഇങ്ങനെ കത്തു ട് 
കളും  ബങ്കികളം നിശ്ചിതകാലങ്ങളില് ഒരു സ്ഥലത്തു 
നിന്ന മറെറാരു സ്ഥലത്തേയും, കൊണ്ടു ?പോകവറ്റുന് വി 

ത് 

ത്യ റ 

ങ്ങളും നഗരങ്ങളും പൂര്വ്വാധികം അടുത്തിരിക്കുന്ന 
എന്ന പറയാം. ിു ₹ / 

മാനത്തപാല് ഏര്പ്പെട്ത്തിയിട്ടള്ള തൂകൊണ്ടു' രാജ 

ഇന്ത്യയിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേയ്യ;ം, സിലോ 
ണിലേയ്മ്്ം 8 ിനനംപ്രതി, കത്തുകളും മറവം വഹിച്ചുകൊ 

ണ്ടുപേകൊ൨ഒളെ റയ യ് ആഴയിലൊരി 

രെ രോ അമേരിക മുതലായ വിദു ംദ്ൂഭാധങ്ങദി 

ലേഷ്മു,” ഇദതകായുത്തിനുലേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്ഷന റ്; പുലുകച്ചേയും പററി നിങ്ങറഠംക്ക് അറില്പണ്ട ി 

ല്ലോ. ഇതേരിതിയില്ത്തന്നെ ഇപ്പേറം ഇന്ത്യയില് 

നിന്ന് ആഴ യല് രഞ്ടുപ്രാവശച്ചം ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്യ്് 

തപാ ത രുപ കയും യാത്രഷാര്രയും വഹിച്ചുകഷൊ 

ണ്ടു” ആമാ വിമാന ങറം പാക്കുന്നുണ്ടു''. ന്ഡ്യി 

ച് 

ട കര് ! ൬ ആആ. ഇ; ത 

ലെ മി പ്രധാന നഥരങ്ങക്േയും ഇപ്പ്യോഠം ലിമാനു 

ത്തപാല് ആഴയില് രണ്ടു പ്പാവശധ്ം സാദിച്ചു 

വരുന്തമ. 
ത്ത പാഠവിമാനങ്ങറംക്കു്' അ ചിന്ത്വമായ തിവ, 

ഠാമഉള് ൭ നാര അവ റയില്വണ്ടികളേയും കപ്പലുകഭളു 
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യുംകാഠം അധികംവേഠധാത്തില് തപാല്മരുപ്പുടികഠം മര 
സ്ഥലങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നു. ഈ അടുത്തകാലത്തു'പൃതി 

യരിതിയിലുള്ള നല്ല വിമാനങ്ങഠം നിര്മ്മിക്കുകയും അ 
വയെ നടത്തുന്നതിനു സമര്ത്ഥരുംബെലിഷ്ടതമായ ആളു. 
കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പരിഠിലിപ്പ്റിക്കുകയും ചെയ്യുവരു 
നതിനാല് യാത്രക്കാര്ക്കു ആകാശമാര്ഗ്ഗമായി നിര് 
ഭയം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു സാധ്ൃമായിട്ടുണ്ടു”. വിമാനം 
ഒരു സ്ഥലം വിടന നിമിഷംമുതല് യാത്ര സുരക്ഷിത 
മായിരിക്കുസനതിനും, നിശ്ചിതസമയത്തു" ഉദ്ദിഷ്കസ്ഥ 
ലത്തു ചെന്നുചേരുനതിനും ആവശ്യമുള്ള ” സകലതും 

ചെയ്യേണ്ട ഭാരം വിമാനം നടത്തുന്ന ആളിനാകുന്നു. 
ചിലപ്പോഠം അയാഠക്ക്” അതിഭയങ്കരമായി വീശുന്ന 
കൊടു കകാറവകറഠംക്കെതിരായി വിമാനങ്ങളെ നയിക്കേ 
ണ്ടതായി വരും. അപ്പോം അയാഠം നിര്ഭയനായി 
വിവേകചു്വം പ്രവര്ത്തിച്ചില്ലെങ്കില് അപ്പായം വെട്ടെ 
നുണ്ടാകവാനിടയുണ്ടു”. മറ൨ ചിലപ്പ്യോഠം യന്ത്രത്തി 
ന്നു വല്ല കേടും സംഭവിച്ചു” അതു ശരിയായി പ്രുവ൪ 
ത്തിക്കാതെയും വരാം. അങാനെ നേരിടുമ്പോഠം വിമാ 
നത്തെ അപായം കൂടാത്തെട്രമിയിലേക്കിറക്കേണ്ടതും അ 
യാമൂടെ ചുമതലയാണു'. ആകപ്പാടെ ആലോചിച്ചാല്, 
ആകാ ശത്തില്ക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന വിമാനം നിര 
പായം നിര്ദ്ദിഷ്കസ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുമ്പയോഠം മാത്രമേ അതു നടത്തുന്ന ആളിനു മനമസ്സുമാധാനുവും, സ്വാത 
തൂവും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നു കാണാന് കഴിയും. 

നാല്പകഠം ചെല്ലന്തോവം വിമാനയാത്ര നിര്ഭയവും നിരപായവുമായിത്തീരുസതുകൊണ്ട അതിന ഏ്ഏല്ലാ 
രാജപങ്ങള്കിലും പ്രചാരം വര്ദധിച്ചവരുന്നുണ്ടു". ഇന്ത യില് മദിരാഠി, ബേ ഴു 

ി ഴ്ച (ക് യ), നം റയ യ്യ ൧), ഴ് കടട പ. മായി യറാപ്പ കത്ം൧ത്തൊ 



1! 
എന്നീ നശഗരങ്ങഠം ഇപ്പ്പോഠം വിമാന ധതാധര്ം 
കൊണ്ടു" അനേചഛാന ബന്ധങ്ങഠം ആയിരിക്കുന്നു. യാത്ര 
െരേയും കത്തുകളേയുംവഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വിമാ 
നത്തപാല് ഇന്ത്യയിലെ മറ൨ നധരങ്ങങ്കിലും താമസി 

യാതെ തനനെ നടപ്പ്പിലാകുമെന്നാണു വിചാരിക്കേ 
ണ്ടെ”. എനാല് അധികം ഫ്നമുള്ള സാധനങ്ങളെ 

വഹിച്ചുകൊണ്ടു പറക്കത്തക്ക വിമാനങ്ങഠം ഇന്ത്പയി 

ലില്ല. ആ കൃത്യം എപ്പോഴും നിര്വ്വഹിച്ചുപോരുന്നതു” 
റയില്വട്നികളം, കപ്പലുകളും തന്നെയാകന. 

1. ഡിമാനത്തപാല് എന്നാല് എത്തു 
ഓ. വിമാനം മറ വാഹനങ്ങളജെക്കാഠ ഉപയോഥ 

൧ംരമാകന്നതെപ്പോഠം27 ം 

3, വിമാനം നടത്തുന്ന ആളിനെറ തലം 
എന്തെല്ലാം? 

4. വിമാനങ്ങഠംമുലം രാജ്ൃങ്ങളം നഠാരങ്ങളും വള 
രെ അടുത്തിരിക്കുന്ന. എങ്ങിനെ? 

ട. നാലാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ ആശയങ്ങളെ 
സംക്ഷേപിച്ച” രെ ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 

൫. സന്ധിചെയ്യുക. 

നിഃ-അ പായം. നി$--വഹിക്ക. 

പാഠം 9. 

അമ്പാട യില മ ണ്ണിണ്ണ്ണ൯. 
ചങ്ങാതി മല്ലമിഴിമാര് 

പൂച്ചക്കരണം തെറെറന്ന് 

പുഴിച്ചോ൪ ശാികപ്വം 

കഴ്കറി ദ്വ ക്ക ദനഗ്വാമമ്മയിം ലവൊല്ഠനെ-- 

ര. [നി 

ത ൭: ററസ്ധ വാല്യം മുദ്ധധ്യഠ ശക] 0 
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ചാലവേ ഭസ്തക്കുറിയുമണിയിച്ചു 
കാലില് ചിലമയ്പുകഠം ചുറവമുറപ്പിച്ചു് 
നാലഞ്ചുവട്ടം തഴുകിക്കനിവോട 
പീലിത്തിരുമുടി തന്നിലും ചുംബിച്ചു 

ചാലേ വരുന്നൊരു ചങ്ങാതിമാരോട് 

താലോലിച്ചങ്ങു കളിപ്പാനയയ്യ്്യും; 

അഞ്ചാരനാഴിക ചെല്ലന്ന നേരത്തു 

പഞ്ചാരകൂട്ടിക്ലെ൪ന്നോരു ചോവമായ് 
ന 

ചഞ്ചലനേത്രയെക്കാണാഞ്ഞു മാതാവു 

കൊഞ്ചിവിളിച്ചങ്ങു നീളെ നടക്കയും 
പിന്നേയുമുണ്ണികഠം ചങ്ങാതിമാര്രോട$-- 

മൊന്നിച്ചു മുററത്തിരുന്നു കളിക്കയും; 

കണ്ണന് ചിരട്ടയില് പൂഴിനിറച്ചിട്ട 

കണ്ണം തുള ച്ചങ്ങുയര്ത്തിപ്പിടിക്കയും; 

മണ്ണുപൊഴിയുന്ന കണ്ടു രസിക്കയും; 

മണ്ണില് കരംകൊണ്ടു നീളെ വരയ്മ,യും; 
കൊച്ചകരം രണ്ടും കുത്തപ്പ്പൊടി തന്നില് 

പുച്ചക്കരണം മറിഞ്ഞു കളിക്കയും; 
മെച്ചത്തില് നല്ലൊരു പുഴിച്ചോവണ്ടാക്കി 
കൊച്ചുകഠംക്കെല്ലാം വിജളമ്പിക്കൊടുക്കയും; 
അച്ചെളി മേളിച്ചു മേനിവിയര്ക്കയും; 
കച്ചുകൊണ്ടച്ചിമാര ചെന്നിട്ട തൂക്കയും 
മച്പിലൊളിച്ചു ചിലരങ്ങു' പാര്ക്കയും 

മെച്ചം തിരഞ്ഞു കണ്ടുച്ചത്തിലാര്ക്കയും; 

മല്ലമിഴിമാരെ വഞ്ചിപ്പതിനായി 
കചപച്യാണരൂപന് മുതിര്ന്നതുടങ്ങിനാന്൯. 

എല്ലാരുമോരോരോ കോട്ടിന പോയപ്പോഠം 
 മെല്ലെഷടെന്നഗാനൊരാലയം തന്നിലും 

രഥ 
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_ മറെറാരു ബാലന്െറ തോളില് കരയേറീ_ 
ത്തെറെറന്നെടുത്തുടന് വെണ്ണ ഭജിക്കുമ്വോം 
ചെന്നങ്ങടിയില് നിന്നീടസന ബാലക 
നൊട്ടും കൊടാഞ്ഞവനിട്ടേച്ഛു മണ്ടിനറാന് 
ചാടവാ൯ മേലാഞ്ഞു കണ്ണുനുറിപിടി- 
ച്ചാടിയുഴനു നാിന്നീടുനു ബാലകന് 
കേഴുന്ന കേട്ടിട്ട ബാലനെച്ചെന്നുട൯ 
ചാലേ പിടിച്ചങ്ങിറക്കി നിര്ത്തീടിനാര്. 
4ധഥാരികപൃം പിടിച്ചു നിന്നാടിടവാനിന്ന-- 
ഠകൃമായങ്ങനേ വന്നു കമാരകാഥ? 

ഏവം യഥോദ പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പ്യോഠം 
ബാലന് മുഖം താഴ് ത്തിനിന്നു ചൊല്ലീടിനാ൯:-_ 
അമ്മേ ഉറിയിലെത്തെന്നു നോക്കീടവാന് 
ചെമ്മേ പിടിച്ചങ്ങുയര്ന്നുനിന്നേനഹം; 
ഇമ്മായമൊന്മമറിഞ്ഞതുമില്ല ഞാന് 

നന്മയിലേതും പൊളിയല്ല ചൊല്ലുന്നു. 
പാലില് കൊതിയെനിക്കില്ലെന്നറിക നീ, 
പാലെന്ന ചൊല്ലന്നതെന്തെസറിഞ്ഞില്ല, 
ബാലതകൊണ്ട ഞാന് കണ്ടുനിന്നേയുള്ള. 
പലോ;ന്നു കയ്ക്കോ പുളിയോ മധുരമോ? 

പാലുപാലെന്നത കേറഥാക്കാമതെന്തെന്നു 

ചാലലേ നോക്കാന് കരയേറി ഞാന൯റി 
കൊള്ള രുതീക്കുടം തന്നിലെപ്പ്പാലിന്മ. 

കള്ളം പറകയല്ലമ്മബോധിക്കണം, 
ഉള്ളിലുണ്ടൊന്നു വെളുത്തുതണ്ടങ്ങനെ 
തള്ളിനടക്കുന്നതെത്തെറിഞ്ഞില്ല. 
നന്നായടച്ചതു വയ്യൃ്യുകാരണം 

വന്നതെന്നതെ നമുക്കു തോന്നിട്നു.” 
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1. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ യശോദ, ദിവസംതോവം 
കാലത്തു” എങ്ങിനെ ശ്രശ്രൂഷിച്ചുവന്നു 

2. ഉണ്ണിക്കണ്ണുന്െറ ലീലകളെ സ്വന്തം വാക! 
ത്തിലെത്തെക. 

9. ഉറിയില് തൂങ്ങിനിനതെന്തിനെന്നു ചോദി 
പുപ്പ്യോഠം ബാലന് പറഞ്ഞ മവപടിയെന്താ 
യിരുന്ന? 

4, സന്ധിചെയ്യുക. ് 
പീലി--തിരുമുടി. ഭസ്ത-കുറി. 

2. ചൊല്ല്രീടിനാ൯, ചൊല്ലീടിനേ൯, ഈ, 
ക്രിയാപദങ്ങളുടെ ലീംധപുരുഷവചനങ്ങഠം 
എഴ്തുക. 

പാഠം !. 

എസെറ ഭവനം 
1 

അസ്ഥിഗ്രന്ഥികഠം വാസോലച്ച്വാസം 
മാംസപേശികഠം വിദൃച്ചക്തി 
ഞാന് വസിക്കുന്ന ഭവനം ചില സംഗതികളില് 

'മറ൨ കെട്ടിടങ്ങളില് നിന്നു വപ്യതപ്യാസപ്പെട്ടതാകന്തു. 
, സാധാരണമായി ഒരു ഭവനം ഇളക്കം കൂടാതെ ഉറപ്പിരീ 

ക്കത്ത്ക്വെണ്ണും പണിതിരിക്കും. അതിനാല്ജനാല, വാ 
തി ഇത്്യാദികളുടെ കതകെറഴികെ യാതൊന്നുംഇളക്ക 
ത്തകതെല്ല. എന്െറ ഭവനത്തില് നേരെ മറിച്ചാണു ”. 

. കവറലത്തിന്െറ എന്നപോലെ പില ചില്ലകഠം ഇളക്കു 
വറ൯ വയ്യാതെ ഉറപ്പിച്ചു ബന്ധിച്ചിരിക്ുനു. എന്നാല് 
ശേഷമുള്ള ഹല്ല ൧൦ സന്ധികളിന്മേല് ഇള കുന്നവ൮വ 
യ്ക്ാണു'', 
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ഈ സന്ധിചഭെല്ലാം അതാതീന്െറ സ്ഥാനത്തു 
എങ്ങിനെയാണു” ഠരരിക്ക്” ഇരിക്കുന്നതു” രണ്ടെല്ലകഠം 

ചേര്ത്തുവച്ചു അവ വല്ലതുംകൊണ്ടുംബന്ധിച്ചില്ലെങ്കില് 

സന്ധി തെററിപ്പ്യോകുമെന്നു” അറിയാമല്ലേര. ഇതിന്നു 

തോലുദപാലെ ബലമുള്ളതും വെളുത്ത മിനുസമുള്ളതു 
മായ ഗ്രദ്ഥികഠം അല്ലെങ്കില് അസ്ഥിഗ്രന്ഥികഠം എ 

ന്നൊരു വക സാധനം ഉപയോഗഥിക്ിട്ടുണ്ടു്. 

നാം നമ്മടെ ചലനങ്ങളില് സന്ധികളെ ഇത്ത 

ധാരാള രായി പയോഥിച്ചുകൊന്്ടിരിക്കെ അവ തേയാ 

തിരിശന്നേതിനു” കാരണ മെന്റ് എല്ലകഠം ൭ഉണങ്ങിയ 

വയായി രന്നുഖെങ്കില് അവ തമ്മില് ഉരഞ്ഞു” അല്ലകാ 

ലംകൊണ്ടു” ഉപയോഗമില്ലാതായിത്തീരുമായിരുന്നു. 

ഒരു വണ്ടിയുടെ അച്ഛുതണ്ടും ചക്രവും തമ്മില് ഉരഞ്ഞു 

കേട വരാതിരിക്കുന്നതിരു” എന്താണു” ചെയ്യാ൪₹ അവ 

യ്യു കൊടുപ്പ കൊട്ക്കുന്നു. ഇത അവയുടെ ൭പയോഥ 

 ത്തിന്െറ അവസ്ഥപോലെയും ചെയ്യുന്നു. സന്ധികളുടെ 

സ്ഥിതിയും അപ്രകാരംതന്നെയാണു', അത്ഭൂുതകരമാകും 

വണ്ണം അവ മദവാക്കിത്തീര്ത്തിട്ടുണ്ടു”. അവയുടെ ചു 

റ൨ം അയഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചിയുള്ള തില്നിന്നുഎ 

ണ്ണപോലെ ഒരു സാധനം നിര്ഗ്ശമിക്കും. ' ഈ സാധന് 

മാകുന്നു സന്ധികളെ എല്ലായയ്ക്ഴം മയപ്പെടത്തിവെച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കന്നത”. നമ്മുടെ സന്ധികഠക്കു് നാം എണ്ണ 

കൊടക്കേണ്ട ഭാരമില്ല. ആവര ചംപോലെ എള്ലിറ തനീ 

യ്യെ ഉണ്ടറകും. 

് ഞാന് വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിനെറ മേച്ചലിന്നു 

പല ഭാധാങ്ങഴു.ണ്ടു് . പല്ലകട്ട.ടെ ബഹിര്ഭാധം ഒഴിച്ചു 

സകല എല്ലകള്ം ഒരു മാതിരി ഘനംകറഞ്ഞ തോരു 

കൊണ്ടു ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലകടു. ദേഹത്തിലെ 
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മറ൨ ഭാഠാങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ദുഷ്ണില്ലാത്ത ച്ചോരകൌ 

ണ്ട് പോഷിപ്പ്ിക്കേണ്ടവയാണു', അവയെ മുടന്ന തോ 

ലുകളില് അനേകം ചോരക്കുഴ്ലുകറം ഉണ്ടു". ഇവ ഒരു 

വലപോലെ എല്ലീനെറ പുറമേ വച്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു . 

മാസസപേശികഠം എന്ന പറയുന്നതു” മാംസം ത 

നൌയാക് നര. അവയുടെ ചുവപ്പന്ിറത്തിനു" കാരണം 

അവയില്കൂടി അങ്ങുമിങ്ങും ധാരാഭമായി പാഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരയാകന്നു. മാംസര്പേശികഠം 

വെള്ള ത്തിലിട്ടു കുറെ അധികംനേരം തിളപ്പിച്ചാല് 

അതിന്െറ ചുവപ്പുനിറം ഇല്ലാതെത്തുകും. 

എ 'മാംസപേഗികളുടെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നെ 

കില് കരചരണാദികഠം മടക്കുവാനോ യഥേച്ചം ചലി 

പ്പിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അവയില്ലായിരുന്നു 

ദ്വങ്കില് നമ്മുടെ ദേഹം അനക്കുവാ൯ വയ്യാതായേനേ. 

 അവമൂലമാകന്ു നാം കണ്ണരുട്ടുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും 

ി 

സംസാരിക്കുന്നതും. നാം എഴതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ 

മയം തൂവല് വേണ്ടപോലെ കൊണ്ടു പോകുന്നതിലേയ്യൂ 

എത്രവേഗം മാംസപേശികളെക്കൊണ്ടു” പ്രവൃത്തി എടു 

പ്പിക്കുന്നു! മാംസപേശികഠാക്കു് മറെറാനിനന്െറ സഹാ 

നാ ളൂ നതിനും കറകന്നതിനുമുള്ള ശക്തി 
യ്യുണ്ടു”. അവയ്യൃയ, നീളം കുറയുമ്വോഠം വണ്ണം വയ്യ 

കയും കടുപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യും. 

മാംസപേശികറഠാക്കു വപച്വായാമംകൊണ്ടു” ശക്തി 

വര്ദ്ധിക്കുകയും, അതില്ലാഞ്ഞാല് ഠാക്തി ക്ഷയിക്കയും 
ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചിതമായ സമയത്തു പതിവായിട്ട 

വച്ചായാമം ചെയ്യണം. ശുദ്ധവായുവും സുയ്യപ്പുകാഥയും 

സുലഭമായ പ്രദേശമാണു” വപ്യായമത്തിനു സമുചിത 

മയ സ്ഥാനം, വയറനീറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു 
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ശേഷം ൭ടനെ വ്യായാമം ചെയ്യരുതു”. വ്യായാമം 
പെയ്തുകഴിഞ്ഞാല് മടട൯്തന്നെ വയവനിറയെ ഭക്ഷിക്കു 
നണം നല്പതല്ല. 

എന്െറ ഭവനത്തിന്െറ ബഹിര്ഭാധം മു9വന് 
തേറല് എന്നു പറയുന്ന” ഒരു ൭റകൊണ്ടു” ഒരു മാതിരി 
മുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള സകല അവയവങ്ങളേയും 
കേടുവരാതെ രക്ഷിപ്പാന് അതു സഹായിക്കുന്നു. 
എന്നാല് ഒരു ഈച്ച വന്നിരുന്നാല്പോലും ഉടന് 
അറിയത്തക്കവണ്ണും അതു അത്ര ഉണര്ച്ചുയുള്ള താണു”. 
തോല് രണ്ടുപതനമായി ഉ ണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇവ 
രണ്ടിനേറയും ഇടയ്യ്ലാകുന്നു ദേഹത്തിലെ നിറത്തി 
നെറ ഇരിപ്പു”. അതു പല ദിക്കുകാരുടേയും പല ആളു 
കളുടേയും ഇടയില് വ്ൃതപ്യാസപ്പെട്ടകാണാം. സുയ്യരശ്ലി 
ധാരാളമായി. തട്ടന്നതിനാല് അതിനു ഭേധദതി വരു 

നതാണു”. ആകയാല് ഖെയിലത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്ക 
ന്ന ഒരുവന് കറത്തും പുറത്തിറങ്ങാതെ അകത്തുതന്നെ 
ഇരിക്കുന ഒരുവന് വിളര്ത്തും കാണപ്പെടുന്ന. 

ഇന്ത്യയില് അനേകം ഭവനങ്ങളില് ധാന്ച്ം 
പൊടാക്കുന്നതിനുള്ള. കല്ലകഠം ഉണ്ടു”. എന്െറ ഭവന 
ത്തിലും അതിനുള്ള കല്ലകഠം ഉണ്ടു”. അവ പല്ലകളാ 

കുന്നു. ഭഷണസമയത്തു മുകളിലെ പല്ലകഠം അനങ്ങു 
ന്നില്ല. ചുവട്ട 1 ലേവമാത്രം പൊങ്ങു കയും താഴുകയും ച്ചെ 

യ്്ുനമ. ചുവട്ടിലെ പല്ല റംകൊണ്ടു” ഭക്ഷണസാധനംച 
തയ്്്ുന്നതിരുപുറദമേ അതോടുകൂടി ഒരു അരയ്യൃലുമുണ്ടു്. 

നമ്മു ടെ ഭക്ഷണത്തില്നിന്നു” ഉന്ദോകുന്ന പോഷ 

കഡാധനം ചോരയിൽ ചെമനചേരുന്ന. ചോര ദേഹ 

ത്തില് ചുററിസഞ്ചരിഭന്നേതോട്കൂടി ചപോഷകസാധ 
ന ങ്ങളെ. സകല ദിഗെജിലും ൮) മ്തിക്കുംംയും അവിട 

ി 



നി റ 
ങ്ങളിലെ ദുഷിച്ച സാധനങ്ങം കൊണ്ടുപോരീകയ്ം” ) 

ലെയ്യുന്നു. അതു ഏകദേശം ഒരു അടുപ്പില് നിന്ന 

വെണ്ണ്ണിറമാററ! അതിലേയ്യ, വിറകതള്ളിക്കൊടുക്കുന്നു 4 
് ട് ി 

തുപോലെയാണു '. സ 

നാം ഫലുല്പലായ “പ്പ്യോഴം ശ്പാസോച്ചുപാസം ചെയ്തു. 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. വായു നമ്മടെ ജീവന് നിലനിര്ത്തു ; 

വാ൯ അത്ധ്ാവഠച്ചമായ ഒരു സാധനമാണു.. നാം 

ശ്വസിക്കുന്ന വായു ശ്രദാമായിരിക്കേണ്ടതിനു് ഭവന 

വും അതിനു നാലുപുറവും ൭ള്ള മുററങ്ങളും വൃത്തിയായി 

സൂക്ഷിക്കണം. 
വലിയ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലഠംം കമ്പിയാപ്പു”സുകഠം 

ഉണ്ടല്ലോ. വിദുച്ചക്തിമുലമായി ഈ കമ്പികളില് 

കരടി വര്ത്തമാനം പല ദിക്കുകളിലും അറിയിക്കാം. 

ഞാന് “വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിലും കമ്പിആഫിസുണ്ട്. 

അതു മുന്പറഞ്ഞ താഴികക്കുടത്തിനുളധിലാകനു. അ 

' തിനു തലച്ചോര്എന്നാണു' പേര്. അത” അത്തുതം തോ 
ന്നത്തക്കവണ്ണും മടങ്ങിമടങ്ങി ഇരിക്കുന. തലച്ചേം 
മുലം നാം സകല സാധനങ്ങളു.ടേയും ഗണദോഷാങ്ങറം 

പഞ്ചേശ്രിയങ്ങഠം വഴി അറിയുന്നു. അതു നധിച്ചാല് 

യാതൊരുകായ്യധും നമുക്ക് ഓര്മ്മയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. 
ഒരു ഭുവനം അടിച്ചുവാരിയാല് ചപ്പുചവറെല്ലാം 

വുറത്തുകളയാവണ്ടല്ലെൊ. അവ അകത്തുതന്നെ ഇരുന്നാല് 

.ദേഹസായഖത്തിനു ഹാനികരമാകുന്ന. ആകയാല് 
എനെറ ഭവനത്തിലെ ചപ്പുചവഠകളും ദിവസേന നീ 
ക്കം ച്ചെയ്തുന്നണ്ടു”. ഈ വച്ഛാപാരത്തിനു വിസര്്ജന൩൦ 
എന്നു പേരാകുന്നു. 

1. നാം വസികുന്ന ഭവനത്തിനും, നമ്മുടെ ശരീര 
ത്തിനും തമ്മില് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളില് 
സാദൂധചൃമുണ്ടു7 
ള് 

ച, 
കമാ 

| 

ല്ല 



കയി 

ഠാ യ്ധ 

രം] 

0. 

പ്ലം (ശ് 
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ഏതെല്ലാം സംഗതികളില് അവ വചൃതപ്ലാസ 
പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു? 
അസ്ഥിഗ്രദ്ഥികളു.ടെ ഉപയോഥം ഫ്ത? 

ശരീരത്തിലുള്ള അസ്ഥികഠം തേഞ്ഞുപോകാതി 

രിക്കാ൯ കാരണമെത്തു”£ 
മാംസപേശികളുടെ പ്രവൃത്തി എത്തു 

നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു വര്ണ്ണൂഭേദം ഉ.ണ്ടാകുന്ന 

തെങ്ങനെ? 

തലച്ചോറിന്െറ ഉപയോഗം എന്തു? 
സന്ധിചെയ്യുക 

വിദൃത”--ശക്തി. പഞ്ചറ്ഇന്ദ്രിയം 
ധപാസറത ച്ചുവാസം. 

ഏതാണു ഭാഷാഥൊൈലിക്കു യോജിച്ചതു. - 

(൭) വച്ചായാമം എടുക്കുക. 

(മ) വച്ചായാമം ചെയ്യുക. 

നാഹ്, ഈ പദം ഏതു ര ബൂവിഭാധത്തില് 

പെടുന്നു. പൃുജകബെ ഫുവചനമായും സാധാരണ 

ബെഹഫവചനമായും ഇതു വാക്ൃത്തില് പ്രയോ 

ധിക്കുക. 

പാഠം 24.. 

൭ റക്കംം 

തആത്മാവ രാജാവു, മനസ്സ മന്ത്ര, 

പഞ്ചേന്ദ്രിയം ക” ധോികാരി വര്ഗ്ഗം; 

രാജ റംഥമംഥം പലതുണ്ടു ദേഹ-- 

രാജപ്യത്തവര്ക്കിങ്ങിളവാണുറക്കം. 

താത്താങ്ങഠം തങ്ങക്കുതകുന്നതായി- 

ല്ലെ ച് കരമ്മങ്ങളെയന്തിയോളം 

11%] 



രം ി 

എല്ലായ്യ്പൊഴം ചെയ്തു തളര്ന്നിരിക്കു- 

ന്നേരത്തു വേണ്ടും നിലയാണുറക്കും. 
റു 
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ഇടയ്യച വിശ്രാന്തിയെടുത്തിടാതെ 

തുട൪ച്ചയായിത്തൊഴില്തന്നെചെയ്താരു 

കിടപ്പിലാമേവനുമെന്ന നാട്ട 1൪ 

നടന്ന ചൊല്ലം ഗുരുവാണുറക്കം. 

ഉണര്ച്ച നല്തകന്നൊരുദാരതേജോ-- 

ഗണംവിളങ്ങും രവിയസ്മമിച്ചാല് 

കനത്തു കൂടന്നൊരിരുട്ടില് മുട്ടും 

ജുനങ്ങഠാതന് കജ്ട്ണുടവാണുറക്കും. ) 

ഉറക്കമുത്സാഹഗുണത്തിനുള്ളേോ-- 

രിറക്കമെന്നോര്ത്തു ഭയപ്പെടേണ്ട; 

മുറയ്യിരട്ടിപ്പടിയുദപൃമക്ക- 
യമുറയ്്്ഛവാനുള്ള. മരുന്നറക്കം. ഉ 

1 ഈ പദ്ധങ്ങളടെ ആശയത്തെ നല്ല ഠാദ്ചത്തില് 

പരാവര്ത്തനം ചെയ്യു. 

ചെയ്താല്, ചെയ്തു, ഈ ക്രിീയകള്ൃടെ പ്രയോജനം, 
൭ ദാഹരണത്തോടുകൂട ।! വൃക്തമാക്കുക. 

അത്ത തവ റഞ്ഞ അം പം ഞായം ൧ 

വാഠറം 9, 

ഗു 
മം ര്യ. 1, ലം ബൃഭ്ം ഛസ്ഡാമതഥ്വ൦. 

മെകവര്ത്തക൯ നിപ ഥിദ്ധ്രസ 

ദാശ൯ വരിണാമം 

ഭഗാശന്൯ ഠാതവര്ഷം 

പണ്ടു” ഒരു വൃദ്ധനായ കൈവര്ത്തകന് ഉ്ടായ്' 
രന. അയാഠം പ്രതിദിനം കടലില് പോയി വലവീശി 
മീന്പിടിക്കും. എ,ന്നാത രെ ദി൨സം നാലു പ്രാവഠ 
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ല്, 

ത്തിലധികം വലവീശുകയില്ലെന്ു” ആ ദാധന്നു” നി 
ശ്വയമുണങ്ടായിരുന. 

ഒരു ദിവസം രാവിലെ അയാഠം പതിവുപോലെ 
കടലില് വലവിീഠി. എന്തോ ഘനമുള്ള സാധനം വല 

യില് കടുങ്ങിയതായി തോന്നി; വലിയ മത്സ്വമായിരി. 

ക്കും എന്ന വിചാരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി 
വല വലിച്ചു കരയ്യൃശ കയററിയപ്പ്ോഠം, അതു", ഒരു കഴ 
തയുടെ ശവമായി രുനമവെന്നുകണ്ടു. വലഅലച്ചു കഴകി, 

അയാഠം അതു വീണ്ടും വിശി. ആ സമയത്തും ഘന 
മുള്ള ഒരു സാധനം കുടുങ്ങിയതായി തോനകയും വല 
വലിച്ചുനോക്കിയപ്പോഠം, കുറെ കല്പം ചെങ്കിയും അല്ലാ 
തെ മത്സ്പ്യങ്ങറം ഒന്നും ഇല്ലെ കാണുകയും ചെഷശ്ക്. 

മുന്നാമത്തെ പ്രാവശച്ഛവും വലവീശി; മുന്നാമത്തെപ്രാ 
വശവും കല്ലം ചെങ്കിയും മാത്രം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഭഗ്നാ 

നായ ദഓശ൯, നാലാമതും വല വ്ശാന്൯ ആരംഭിച്ചു. 

ഏതായാലും എനെറ പതിവിയനെതിരായി ഞാന് പ്ര 
വര്ത്തിക്കയില്ല. വല്ല മത്സ്ൃധും കിട്ടിയെങ്കിലായട്ടെ, 
ഇല്ലെങ്കിലാവട്ടെ, അഞ്ചാമതു ഞാന് വലവീശ്രകയില്ല,” 

എന്നു” അയാഠം തന്നത്താന് പറഞ്ഞു”വീണ്ടുംവലവീശി 
യപ്പ്യോഠം കിട്ടിയതു വലിയൊരു പിത്തള ഭരണിയാ 

യിരുന്നു. ദാന് അതു കടെപ്പ്പോഠം, ഇങ്ങനെ പറ. 
ഞ്ഞു:ആവട്ടെ, മത്സ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, ഇതര് 
തരക്കേടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ ഭരണിവിറവറ വല്ല ഭക്ഷ 
ണപദാര്ത്ഥവും വാങ്ങാമല്ലൊ.” ഭരണി എടുത്തു് അ 

യാഠം തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി. അതിനു” ഒരു അട 

പ്പുണ്ടെന്നും അതു” അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കയാണെ 
ന്നും കണ്ടു. കലുക്കിനോക്കി; ഉള്ളില് സെം ഉള്ള തായി 

തോന്നിയില്ല. ഏതായാലും ഉറപ്പായി അടപ്പിട്ടിതന്ന 
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തിനാല് ഉള്ളില് വലതും ഉ ന്ദൊയിരിക്കും എന്നു” ഥീവ 

രന് വിചാരിച്ചു. കത്തിയെടുത്തു” അരക്കു പൊട്ടിച്ചു; 

പ്രയാസപ്പെട്ട മുടിതുറന്നു; കമിഴത്തിനോക്കിഃ ഒന്നും 

െളിക്കുവന്നില്ല. ഒഴിഞ്ഞഭരണിയാണെന്നു തിര്ച്ച 

യാക്കി അതു” ഒരു,ദിക്കില്വെച്ചു. 

അപ്പ്യോഴേയ്യ,”, അതാ, അതില്നിന്നുപുകവരുന്നു. 

പുക പൊങ്ങിപ്പ്പൊങ്ങി, നാലുഭാധത്തും പടര്ന്നു. ആ 

ധൂമപടലംഒക്കേക്രൂടി ഒരു രൂപംകൈക്കൊള്ള.സതായി 

കണ്ടു” ദാശന് ഭയപ്പെട്ട. ഒടുവില് അതു” ഒരു ഭൂതമായി 

പരിണമിച്ച. അയാഠം അത്ര വലിയ ഭൂതത്തെപ്പററി 

കേഠംക്കുകപോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. 
ദാന് ഓടിപ്പോോവാ൯ശ്രമിച്ചു. കാലുകഠം പക്ഷേ, 

പേടികൊണ്ടു നീങ്ങിയില്ല. ഭൂതം ഭയങ്കരശബൂത്തില് 

ഇങ്ങനെ ഠാജ്ജിച്ച ::എടാ! നികൃഷ്ഠാ, നീ മരണത്തി 

ന്നു” ഒരുങ്ങിക്കൊഠംക.7” ദാന് ഇതു കേട്ട്” പുല്പാധികം 

ഭയപ്പെട്ട, മുട്ടകുത്തി, കൈകൂപ്പി, അല്ലയോ മഹാത്മാ 

വേ, പ്രസാദിച്ചാലും! എനെ എന്തിനു കൊല്ലനമ/ 

ഞാന് അങ്ങയെ ഈ ഭരണിയില്നിന്നു മോചിപ്പിക്ക 

യല്ലെ ചെയ്തതു”? എന്നു് അറിയിച്ചു. 
ഭൂതം :---::അതു ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാ൯ നി 

ന്നെ കൊല്ലമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തുപോയി. അതു 
കൊണ്ടു” നിന്നെ കൊല്ലുകതനെ വേണം." 

ദാ ൯:-:മഹാത്മാവേ സാധുവായ എനെ കൊല്ല 

 രുതേം എന്നില് കരുണ തോസണേ.?” 
ഭൂതം:-_ കൊല്ലണം എന്നതിനു സംശയമില്ല. ഏതു വി 

ധത്തില് മരിക്കണമെന്നാണു നിന്െറ ആഗ്ര 
ഫം/ അതു പറയുക.” 

ദാ ൯:--:അയ്യോ എന്തിനാണു” എന്നോട്” ഇത്ര നിര് 
ദരയത്വം കാണിക്കുന്നതു" 

റു 
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ഭൂതം :---വഅതോ, പറയാം. ഈ 'രപിക്കപ്പെട ഭരണ 
യില് എന്നെ അടപ്പുമുടീട്ടു നാലുശതവര്ഷമായി. 

ആദ്യത്തെ തററാണ്ടില് എന്നെ വല്ലവരും മോ 

ചിപ്പ്പിച്ചെങ്കില് അവന്നു” അളവില്ലാത്ത ധനം 
കൊടുക്കും എന്നു ഞാന് ഠപഥംചെയ്തു; ആരും അ 

തിന്നുന്ടായില്ല. പിന്നത്തെ ഏ്ഴറാണ്ടില്, എന്നെ 
മോപചിപ്പ്ിക്കുന്നവര്ക്ക് ലോകത്തില് മുഴവന് 

മുള്ള ധനം മകാടുക്കുമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്യൂ; 

ടവ്ൂാ9ം ആരും അതിനു് ഉണ്ടായില്ല. മുന്നാമത്തെ 

ഠതാബൂത്തില് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആള്കെ 

ഞാ൯ രാജാധിരാജനാക്കും എന്നു സത്ച്യംചെയ്തും 

അപ്വോോഴം തരും ഉണ്ടായില്ല. ഞാന് ഭഗ്നാരനാ 

യി; എനിക്കു കോപ്പം വന്നു; നാലാമത്തെ ആററാ 

ണ്ടില് എനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആളെ. ഞാ൯ 

കൊല്ലം എന്നു ഗപഥംപചെയ്മു. നിത്ആണു' എന്നെ 

ഇര്പ്പാഠം മോചിപ്പിച്ച. അതുകൊണ്ടു എനരെറ 

സത്വം പാലിക്കുവാന് നിന്നെ കൊല്ലാതെ നാവ്വ 

ത്തിയില്ല.” 

എന്താണു” ഈ ഘാതകനിതനിന്നും രക്ഷപ്പെ 

വാന് മാ൪ഗ്ഗം എന്നു കൈവര്ത്തക൯ ആലോചിച്ചു” 

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:---“മഹാത്മാവേ, അവിടുന്നു” ഈ 

ഭരണിയില് നിന്നാണു” വെളിക്കു വന്നതെന്നുള്ളതു് 

നേരാണോ. 

യു; സംശയം? ഞാന് ഇതിന്നുള്ളില് 

യിരുന്നു. 

ദാശന൯: __ ഇത്ര ഭയങ്കരനായ അവിടുത്തേക്ക്” ഇത 

ചെറിയഭരണിയില് കടന്കൂടടവാ൯ എതു വലിയ 
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ിദധിവേണം. അതു” അവിടുത്തേയ്മു ണ്ടോ? അ 
വിടുത്തെ ചെവവിരല് കൂടി ഇതില് കട കയില്ല 

ല്ലോ;അതുകൊണ്ടു ഞാന് അതു വിശ്വസിക്ക യില്ല.” 
ഭൂതം:-_ഓഹോ! നീ അതു വിധ സി യൊില്ലയോ? 

എന്നാല് നിനക്കു കാണണമോ? എന്നു പറഞ്ഞു 
വിണ്ടും പുച്ലയായി ഭരണിക്കുട്ളില് . കടന്നു. 
 ഇദപ്പാഠംബോദഭ്ധ്യമായോ?? എന്നു വിക്കിച്ചചോ ം 
ടിച്ചു.  ബോദ്ധ്ൃമായി,ബോങ്ച്്യമായി? എന്നുപച്പറ് 
ഞ്ഞുകൊണ്ടു ദാശ൯ ഭരണായുടെ മുടിയെടുത്തു” അ 

 തിന്െറ വായില് അടിച്ചമര്ത്തി. :എന്നെ വിട 

8. 
4. 

ണേ, എന്നെ വിടണേ? എന്ത ഭൂതം വിളിച്ചുപറ 
ഞ്ഞപ്പോഠം, വിടാനോ? നിന്നെയോ! എന്തി 
നു എന്നെ കൊല്ലാനോ?? എന്നു പറഞ്ഞുപൊണ്ട 
ദാ൯ ഭരണിയെടുത്തു” . കടലില് ത; 
നേരെ വിട്ടിലേയ്യ്ഛ പേറയി. 

ഈ പാഠത്തിലെ കഥ സ്വന്തം വാക്ത്തില് 
ചുരുക്കിയെ$തൂക. 

തന്നെ മോചിപ്പിച്ച കൈഖര്ത്തകനെ ദ്രതം 
കൊല്ലാനൊരുങ്ങിയതെന്തുകൊണ്ടു? 
കൈവര്ത്തകന് രക്ഷനേടിയതെങ്ങഒ 0 
അന്വാഖ്യ്യാതരുപമാക്കുക. 

ഭൂതം:-“എന്താണുസംശയം? ഞാന് ഇതിനുഒ്ളിലായി 

9. 

രുന്നു. 

“അങ്ങു പ്രസാദിക്കണമേ' “അങ്ങു പ്രസാദിച്ചം 
ലും” ഈ വാകപൃങ്ങളില് ക്രിയകളുടെ രൂപഭേദം 
കൊണ്ടു എന്തര്ത്ഥദേദം ഉ ന്ദാകനൂ. 

കം 
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പാഠം 10. 

വാ ഷകാലം, 
പാലാണി മാമക 

അംബരം വപപ്പോടം 

അംബുദജാലം ചാര്ത്തു” 
 അംബുധി നീപങ്ങഠം 

മേചക കാന്തി കലര്ന്നുതുടങ്ങീിതെ 
മേഘ്ൃങ്ങളെല്ലാമെ മെല്ലെ മെല്ലെ! [ന 1 
ഡംബരമാണ്ടു മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങിത-- 

ങ്ങംബരം തന്നിലെ മെല്ലെ മെല്ലെ! ഴ് ള് 
അംബുധിജാലങ്ങളംബുധി തന്നിലു- 

മംബരംതന്നിലും മേവിനിന. 3 

വാരിച്ചു നിന്നോരു പേമഴ തുകീട്ടു 
പാരിടമെങ്ങുമേ മുങ്ങിക്ര ടി. ം ൧. 

വര്ഷത്തെക്കണ്ടുളള കര്ഷകന്മാരെല്ലാം 

ഹര്൪ഷത്തെപ്പു,ണ്ടു തുടങ്ങീതെങ്ങും. ) 9 

കച്ചതുടങ്ങിന മച്ചുകമോരോന്നി-- 
ലിച്ചതുടങ്ങിപ്പലര്ക്കുമപ്പ്ോഠം; റ 

പച്ചോടമില്ലാഞ്ഞിട്ടഠച്ച,ടമുണ്ടായി 
പിച്ചയായുള്ളോന്നിക്കാല ലീല. ് 

ചീര്ത്തുഒഒ മേഘത്തില് ചാര്ത്തു പരന്നപ്പോഠം 
മാർത്തണ്ഡബിംബം മറഞ്ഞുപോയി; 8 

മായയില് മുടിന മാനസം തന്നിലെ 

ഇഞാനം മറഞ്ഞങ്ങു പോകുംപോലെ. . 

നീപങ്ങറം വൃത്തതു കണ്ടോരു വണ്ടുകഠം 

ന"ളൂവ പാഞ്ഞു തുടങ്ങിതസില്, 10 
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നന്മ കുറഞ്ഞുള്ള നെന്മേനി വേണ്ടീല._ 

യുന്മേഷമാണ്ടുള്ളോ൪ക്കെന്നേയുള്ളു. 11 

ബാധകനായൊരു വാതകം വരുന്നേരം 

വാതിലടച്ചു തുടങ്ങിതെങ്ങും. 19 

ജാളച്ചമാണ്ടിങ്ങനെ പോരുന്നോരെങ്ങുമേ, 

മാന്ച്രായെന്നുമേ വന്നുകൂടാ. ] ൫ 

1, വര്ഷകാലത്തെ വര്ണ്ണിച്ചു ഒരു ഖണ്ഡിക 

എഴ്തുക. 
9. ആകാഠത്തില് കാര്മേഘം . വച -പിച്ചപ്പ്പോഠം 

സൂയ്യബിംബം മറഞ്ഞതു ഏപോലെയാണെ 

ന്ന” പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? 

8, അംധവാക്ച്വും അംധിവാകപൃ വും തിരിച്ചെ 

തുക: 

4 ചിര്ത്തുളള മേഘത്തില് പാര്ത്തു ൭൬ 

പ്പ്ോഠം, മാരത്താണ്ഡബിംബം മറഞ്ഞുപോയി.” 

പാഠം 11. 

കപ്പ്റിയും പായയും. 
പാനീയം ് ര് കകെട്ടകഥ 

സമുദ്ധി ഇറക്കുമതി 
ഇര്പ്പ്ാഠം കാപ്പിയും ചായയും കുടിക്കാത്ത ആള. 

കഠം ഇല്ല. നഗരങ്ങളില് രാവിലേയും ഒവെകന്നേരവും 
കാപ്പിയോ ചായയോ ആയിരിക്കും മിക്കപേരുടേയും 
പാനീയം. അതു” പരിഷ്ടരാരത്തിന്െറ അടയറളമറയി 
തീരന്നിരിക്കയാണു'. വ് ടുകളില് വിരുനമ വരുന 
വരെ സച്ലൃരിക്കുന്നതു്ചായയോ, കാല്പ്റിയോ കൊടുത്തി 
ട്ടായിരിക്കും. വല്ലവരേയും പരസ്പ്യമായി ആദരിച്ചു ബ 
ഹുമാനി൧9ഡതു” പലരേയും ക്ഷണ ച്ഛചുവരുത്ത ।, അവര് 
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 ക്കൊക്കെ 4ചായസല്ല,ാരം"നടത്തിയാകുന്നു, പട്ടണങ്ങ 

കില് അനവധി ചായക്കടകഠം കാണാം. ഇത്തൊെക്കെ 

ഥ് 
“ വരെ വരും. എന്നാല് ജനങ്ങറഠം തോട്ടങ്ങളില് കഷി 

യൂറോപ്ൃന്മാരെ അനുകരിച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്ന പറ 

യപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുടെ പൂധ്വീകന്മാര് ഉത്രയ 

ധികം കാ്പ്യിയും ചായയും കഴിച്ചിരുന്നില്ല. കാല്പ്ിയില് 

കഫീന്? എന്നു പേരായി ഒരു സാധനമുണ്ടു . അതര് 

ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും പ്രദാനംചെയ്യുന്ന പദാര്ത്ഥം 

ആണെങ്കിലും, അധികംകഴിച്ചാല് വിഷമായി പരിണ 

മിക്കുകയും ശരീരത്തിനു ദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ച്ചെയ്കും. 

കാല്പ്ിയേക്കാഠം ദോഷാ രമായിട്ടുള്ള പദാര്ത്ഥമാകന്ന 

ചായ അതില് ടാനിന് എന്നൊരു സാധനമാണുള്ളതൂു'. 

അതു” അധികമായാല് വിഷമായിത്തിരുന്നു. ചായയും 

കാപ്പിയും കുടിച്ചു ഠരീലിച്ചാല്, പിന്നെ വിടുവാ൯ 
സാദ്ധൃമല്ലെന്നുവരും. ഏതായാലും പണ്ടുള്ള വ൪ കുടി 
പിരുന്ന ഇളനീര്, കഞ്ഞിവെള്ളം മുതലായവയാണു 
ഠാരീരത്തിനമ് അധികം നല്ലത്. 

കാല്പിച്ചെടി ആദം അബിസിനിയ,അറബിയാ 
എന്നി രാജങ്ങളിലായി രുന്നു വളര്ന്നിരുന്നതു”. അവി 
ടങ്ങളില്്നിന്് അതര് അന്വരാജവങ്ങളില് വ ചാപിച്ചും 
കാപ്പിച്ചെടി കാട്ടചെടിയായിരിക്കുമ്പോഠം, വളരെ 
ശാഖകഠം ഇല്ലാതെ ഇരുപത്” ഇരുപത്തഞ്ചടി ൭യരം 

ചെയ്യുദമ്പാഠം അധികം പൊക്കത്തില് വളൂരറ൯ അനുവ 
ദിക്കയില്ല. അതിന്െറ തല കൂടക്കൂടെ മുറിച്ചുകളയും. 

ഇങ്ങനെ ച്ചെയ്യുന്നതു റ 0൨൨൦ ശറഖബകറം പൊടി മുളയ്യ,, 

൮0൯ വേണ്ടിത്തകറ 0. അങ്ങനെ ച്െയ്താലാണു” ഷായ്ക്ു 0൦ 

ജു ക! കി [॥ പ! 4 (മ ) ക 

അധികം മ താദറകക. കാ്പ് യുടെ പൃക്കഠം ശുദ്ധവെള്ള 
ത്യ നു 

ജര് ചെ ക്ഠ പത്തിന ച്ച ന്നത് 
ടട ഏര ലം 

പ. 
കത 
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കാണ്മാ൯ വളരെ ഭംധിയുണ്ടായിരിക്കും.  പുഷ്യയങ്ങം 
സുഗന്ധമുള്ള വയാണു”. മുത്ത പഴുത്ത കായ്മു ഠം കരിഞ്ചു 
വപ്പ് വര്ണ്ണുമായിരിക്കും. അതിന്െറ വുറന്തൊലിയുയം 
അതിനുള്ളില് പററിച്ചേര്ന്ന കഴമ്പന്൯പാടയും കള 
ഞ്ഞാല്, രണ്ടു പരിപ്പുകഠം കാണാം. അവയില് ഒരോ 
തിം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന മ റപ്പുള്ള തൊലി 
നിക്കിയാല് നേരിയ മറെറാരു തൊലിയുണ്ടായിരിക്കും, 
അതിന്ന്”; :വെള്ളിത്തൊലി7ഫസ്ര്ത്ഥമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീ 
ഷുവാക്കാണു പറഞ്ഞുവരുന്നതു". ഒരിദ്ര൪ കാപ്പ്റികടിക്കു 
വാന് ഉപയോഗിക്കുന്നതു, വില കറഞ്ഞ ഈ തൊലി 
യാണു”. അതിന്നുള്ളിലാകുനു കാല്പ്യിക്ഷരുവിനെറ മണി. 
അതു വവത്തു പൊടിച്ചു തിള പ്പവെള്ള ത്തില് ഇട്ട കടി 
ക്കാമെന്നു” മനുഷ്യന് ആദ്യം പ,ങ്ങനെമനസ്സിലാക്കി? 
അതിനെപ്പുററി ഒരു കഥയുണ്ടു”. 

അബിസീനിയയിലേ മലയില് ഒരു സന്പ്വാസി 
പാര്ത്തിരുനു. അദ്ദേഹം ആട്കളെ വളര്ത്തി അവയു 
ടെ പാല് കടിച്ചായിരുന്നു കാലം കഴിച്ചിരുന്നതു”. ഒരു 
ദിവസം ഒരാട് പൂധ്വാധികം ഉന്മേഷത്തോടം ഉത്സാഹ 
ത്തോടുകൂടി കളിക്കന്നതു” സനപ്യാസി കണ്ടു. ഏതോ, 
ചെടിയുടെ ഇലയോ കായോ തിനതിന്െറ ഫലമാ 
അണ” അതെന്നു മയഹിച്ചു പിറേറദിവസം അദ്ദേഹം ആ 
ടി൭ന്റ പിന്നാലെപോയി, അപ്പ്യോഠം ആ മുഗം നേരെ 
ചെന്നു കാട്ടില് സമുദ്ധിയായി വളര്ന്നിരുന്ന കാപ്പി 
ച്ചെടികളുടെ കായ്കുഠം തിന്നുന്നതു കണ്ടു. സന്പ്യസിയും 
കുറെ കായ്യുറം പറിച്ചു ഭക്ഷിച്ചു. അപ്പ്ോഠം അദ്ദേഹ 

ത്തിന് മമ്പിലാതിരുന രെ ഉന്മേഷം തേന്നി. 
പിന്നീട്” സന്യാസി പഴുത്തേ കാപ്പി പറിച്ചെടത്തു 

വെള്ള ത്തില് പൊതുര്ത്തു” ആ, വെള്ളം കുടിക്കുക 
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ന അതീന്െറ ഫലമായി അദ്ദേഹം സദാ 
[ന] 

ഉന്മേഷം ൭൭൫ള ആളറയിത്തീര൪ന്ന; അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പൂവ്വാധികം വജൂരെ ഠാക്തിയുള്ള വ 

യായിത്തീരുകയും ചെയ്തൂ. അതുകണ്ടു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ിഷ്പ്ന്മാ൪ വിസ്മയിച്ചു. ആ രഹസ്പൃംമറവള്ള സനപ്യാ 

സികളും അറിഞ്ഞു. അതു ക്രമേണ അയല്പ്രദേശങ്ങ 

ളിലൊക്കെ പരസ്ചൃമാവുകയും, എല്ലാവരും കാപ്പി കടി 

പുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ ആ സസ്പ്വഭായം 

ക്രമേണ പരിഷ്കുരിച്ചുണ്ടായതാണ് ഇന്നത്തെകാപ്പി. 

ഇതു” ഒരു വെവം കെട്ടുകഥയായിരിക്കാം. പക്ഷെ 
അബിസീനിയായിലെ സന്യാസികളായിരുന്നു കാപ്പി 
ആദൃം കണ്ടുപിടിച്ചതു എന്ന സംധതി സമ്മതിക്കാതെ 
കഴികയില്ല. ! 

് ചായച്ചെടി അധികം മഴയുള്ള ഉഷ്കണ്ുരാജ്ൃങ്ങളി 
 ലൊള്ക്ക കൃഷിചെയ്യാഠവണ്ടെങ്കിലും അധികമായി അതു 
 ആ്ളതു” ചൈന, ഇത്ത്വാ, സിലോണ് എന്നീ രാജ്പ്യങ്ങളി 
ലാകന്ത. കാപ്പിയുടെ കായാണു” നമ്മഠം ഉപയോഗിക്കു 
ന്നതു”. ചായയുടെയാകട്ടെ, ഇലകളാണു' തിക ച്ചവെള്ള 
ത്തില് ഇട്ട പയോധശിക്കുന്നതു്. ചായപ്പെള്ളിയുടെ ഇല 
മിനുസവും പ്രഭയും ൭ള്ള താകന്നു. വൃഷ്ുങ്ങഠം വെളുത്തവ 
തന്നെ. , അവയുടെ ഞെട്ടികഠം വളരെ ചെറിയവയായി 
രിക്കും. ചായച്ചെടികളുടെ കരുന്നിലചഠം നുള്ളിയെ 
ടുത്തു” നിഴലില് വാട്ടി, ചുരുളാക്കി, പുളിപ്പിച്ചു”ം 
ഉണക്കി, ചേറി, തരംതിരിച്ചു വെട്ടി ളിലാക്കും. ഇവ 
ഒയ്യാക്കെ ചെയ്തുന്നതു” യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താല് 
ആകുന്നു. പൊടിച്ചായ, ഇലപ്പായ ഇങ്ങനെ തരംതിര। 
ക്പപ്പൈട്ടവ പ്രദത്വ്യകം പെട്ടികളിലാക്കി വിദേശങ്ങളി 
ലേസ്് കപ്പല് കയററി അയയ്യ്കയാണ്” ചെയ്യുന്നതു", 
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ഇംഗ്ണുന്ടില് ത്ഭ ചായ ജക്കുമതി ചെയ്ത 
കാലത്തു” ഒരു റാത്തലിനു അഞ്ചുപവന് തുടങ്ങി പത്തു 
പവന് വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന പോല്. അന്നു വനിക 

 ന്മാര്ക്കല്ലാതെ അതു” ഉപയോഗിക്കാന് സാധിച്ചിരു 
ന്നില്ല. ഇന്നു” ഏത ദരിദ്രനും ചായ കഴിക്കുന്നു; ചായ 
അത്ത സുലഭവും അതിന്െറ വില അതു തചവം ] ത്തം. നു ം 

1. കാപ്പി ശരീരത്തിനു ഹിതമായ പാനീയമാ 
ണോ? അല്ലങ്കില് എന്തുകൊണ്ടു” 

8. കാപ്പി കൃഷിചെയ്യുവരുന്നതെങ്ങനെ 
9. കാപ്പ്യികടിയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞുവ 

രന കെട്ടുകഥയെത്തു 7 

3. ചായച്ചെടികഠം ധാരാളം കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന 
. രാജൃങ്ങറം ഏതെല്ലാം, 

ചായച്ചെടിയുടെ ഇലകഠം ശേഖരിച്ചു കയറ൮ 
മതി ചെയ്തുവരുന്നതെങ്ങനെ/ 

6. ; നാലാമത്തെ ൭പഖണ്ഡികയിലുള്ള രണ്ടു വാകപ് 

അഠം ചേര്ത്തു” ഏകവാകചൃമാക്കുക, 
4. അഞ്ചു പവന് തുടങ്ങി പത്തു പവന് വരെ' 

അടിയില് വരയിട്ടിട്ടള്ള. പദങ്ങറഠം ഏതു ശബ്ബ 

വിഭാധത്തിര പെടുന്ന 

പാഠം 19. ് 

രമോയണാം. 

1 ന 

അഭ്ൂതപൂര്വ്വം പൃത്രകാമേഷ്ക്ി ആകാക്ഷ 

ധര്മ്മനിഷ്ഠ വിഘ്ൃകാരകഠം സാമന്തന് 

അനുപത്ചത  ഉജവിയ്യം നിഷാദന് 

പണ്ടു" ഉത്തരഭാരതത്തിലെ രണ്ടു പ്രസിദ്ധരാജചഛങ്ങ 



ി 3 

4 

കഓായിരുന്നു കചോസലവവം, വിദേഹവും. കോസലത്തില് 

സുയ്യവംരരാജാക്കന്മാരും, വിദേഹത്തില് ചവംഓരാ 

ജാക്കന്മാരുമാണ വാണിരുന്നതു”. ഈ രണ്ടു രാജചക്കാരും 

വളരെക്കാലം അന്യോനം സൌഹാര്ദൂൃത്തില് കഴി 

ഞ്ഞുവന്ന. 
ദശരഥന് എന്നു പേരായി ഒരു മഹാരാജാവു” 

കോസലം ഭരിച്ചിരുന്നു. ഗുണവാനും നീതിമാനുമായി 
ക ി 

അനന അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണകാലത്തു ആരാജച്ം 

അഭൂതപൂ്യമായ ഐപ്വേയ്യത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. പി 

താവും പുത്രന്മാരുമെന്നപോലെയാണു” ദശരഥനും പ്രജ 

കളും തമ്മില് കഴിഞ്ഞുവന്നതു . യാതൊരുവിധമായ 

ദുഖവും ജനങ്ങഠം അന്ത” അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വത 

ക്ഷേമവും ആനന്ദവും കളിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന...; 

സരയൂനദിയുടെ തീരത്തിലുള്ള, അയോദ്ധച്ചാനഥ 

രമായിരുന്ന ദ൦ഠരഥനെറ രാജധാനി. കൌസല്!, 

കൈകേയി, സുമിത എന്നീ മുന്നു ഭായ്യമാരോടുകൂടിച് 

രാജ പീയങ്ങളായ സുഖങ്ങം അനുഭവിച്ചു ധര്മ്മനിഷ്ഠ 

യോടെ ഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്ന ആ രാജശ്രേഷ്ഠട 

നേയും ദൈവം പരിപൂര്ണ്ണമായി അനുഗ്രഹിച്ചരിരുന്നി 

ല്. അനപതൃതാദുഃഖവും അദ്ദേഹത്തെ 1 സദാപീഡി। 

പ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. സന്താനലബധിഥരെയി അദ്ദേഹം 

പല സത്കര്മ്മങ്ങളും അനുഷ്യിച്ചു എങ്കിലും ഫലസി 

ദ്ധിയുണ്ടായില്ല ഒടുവില് ആ രാജസത്തമന് പുദരാ 

ഹിതന്മാരുടെ ഉ പദദശമന്ു സരിച്ചു , ട്ടോ തംധഗന് 

എന്ന മഹര്ഷിയെ വരുത്തി പുത്രകാമേഷ്ടി" എനന 

യാഥം നടത്തി. അതിന്െറ ഫലമായി കൌസല്യ 

യിലും, കശൈകേോയിലും ഓരോ പുത്രനും സുമിത്യില് 

രണ്ടു പുതമ്മാരും താ 
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സനുൂഷ്ട്നായ ദരേരഥമഹാരാജായു" വിധിപ്രു 
കാരം സകല കരമ്മക്ങുളു.ം യഥാകാലം നടത്തി, കുമാര 
ന്മാര്ക്ക്” യഥാക്രമം രാമന്, ഭരതന്, ലക്ട്ുൂണ൯, ത്ര 
ഏന് എന്നു വാമകരണവും ചെയ്തു. ആ രാജനന്ദന 
ന്മാര്ക്കു അനേച്യാനച്ചം വളരെ . സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെ 
ങ്കിലും ബാലച്ഛംമുതല്ലെ, രാമന് ലക്ഷ്ണനോടും, ഭരതന് 
രുഘനോടും ചേര്നു നടന്മവന്നു. ക്ഷത്രിയോചിത 
അളായ്യസകല വിദ്യകളും അഭപസിപ്പിച്ചു നാഠംക്കു 
നാഠം തേജോമയന്മാരായി വളര്ന്നു വന അവര് മാതാ 
പിതാക്കന്മാര്ക്കെനപോലെ രാജ്ചവാസികഠാക്കും അ 
തച്ഛാനന്ദം നല്കി. അങ്ങനെയിരിക്കെ മഫര്ഷിമാ 
രുടെ യാഥാദികര്മ്മങ്ങംക്കു? വിഘ്കാരികളായിരുന്ന 
പലരേയും വിയ്വാമ്തന്െറ തആഗ്രഹമനുസരി 
വധിച്ചു, രാമലഷ്ഷ്ണന്മാർ അവരുടെ അസ്ത്ൂപ്രയോഗ്ാ 
സാമര്ഥ്യവും, ഭജവീയ്യവും സ്ുഷ്ടമാക്കി. 

അക്കാലത്തു വിദേഹരാജയ്യം ഒരിച്ചിരുന്നതു” :ജന 
൧ എന്നു പേരായ രാദറഷിയാണ്. അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ പുത്രിമാരായ സീതയെ രാമഭദ്രനും, മാര്മ്മി 
ഒയെ ലകു്ഷ്തണനും പാണിഗ്രഹണ ചെയ്തും ജനകന്െറ 
സഹോദരനായ കഠാദ്ധവജനന്െറ രണ്ടം പുത്രിമാരെ 
യാണു ഭരതശത്ൂുഘ്യ്മാര് വിവാഹം ചെയ്തതു്. 

പൃത്ന്മാരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു” മിഥിലയില് 
നിനു മടങ്ങിവനസതിനുഴശേഷം ദഠരരഥന് ത൭ന്െറ 
വാര്ദ്ധക്വചത്തെ വിചാരിച്ചും, ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം 
അറാഞ്ഞും രാമനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെ 
യ്കുവാ൯ മുക്രേഠച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അഭിപ്രായ 
തെ തആചായ്യനായ വസിഷ്ടനും, സുമന്ത്രര് തുടങ്ങിയ 
മന്ത്രിമാരും, റ്ൂ്രാഘാക്കുകയാണുന്ടായതു”. മഹാരാജാവി 



സീതാ സ്വയംവരം 

നെറ ആയ്ഞയനുസരിച്ചു” അഭിഷേകത്തിനാവ മുള്ള. 
സകലതും മത്ത്രിമാ൪ര് സങ്ജുമാക്കിത്തടത്ങി. ച്യിവരം 

നി 
്ി 

ര് 
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അറിഞ്ഞ പുരവാസികഠം ആഹ്ലാദഭരിതരായി, അയോ 
ദാപ്വാവാസികഠം ആ മംഥളദിനത്തിനെറ ഉദയം പ്രതി 
ക്ഷിച്ചു” ത്൭൫ബാലവ്ദദ്ധം അക്ഷമരായി വാണു. 

രാമ൯ കൌസല്യാദേവിയുടെ മകനായിരുന്നെ 
ലും കൈക്രേയിയും, സുമിത്രയും ആ രാജകമാരനെ 
സ്വന്മം മകനായിട്ടാണ് കരുതിവസ്പിത സത”. രാമടന്റ 
വിചാരവും അവര് സ്പവുന്തം അമ്മമാരാണെന്ന തന്ന 
യായിര ന. അതിനാല് മഹാരാജാവിന്െറ നിശ്ചയ 
തെപ്പുററി കേട്ടപ്പേഠഠം, കൌസ ല്യയെ പ്പ്ോലെതന്നെ 
അവക്കും സന്തോഷ മുണ്ടായതില് ആ ശ്ചയ്യപ്പെടുവാനി 
പ. ഇങ്ങനെ സകലരും രാമന്െറ യെവരാജപ്വാഭിഷേ 
കം ഒന്നുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ഈഠപുരനിശ്ച 
യം വിചരീതമായിരുന്ത. 

കൈക്േയിക്കു്” മന്ഥര എനു പേരായ ഒരു' ദാസി 
മ ബായിരുന്മ. അവ എത്തു കാരണത്താലാണെനു 
ഡിശ്ചയമില്ല, രാമനു പകരം ഭരതനെ യൃവരാജാവാക്കു 
വാന് ഭഗരഥനോട്ട് ആവശച്ചപ്പെടണമെന്ും, അപ്ര 
റാം ചെയ്യാതിരുന്നാല് സകല പ്രതാ൨.ങ്ങളം നധാി 
ചു കൌസല്പയുടെ ദാസിയായി ജീവിതം കഴിക്കേ 
ഖി വരുമെനസ്നം കൈകേയിയെ ധരിപ്പിച്ച. അതിനും 
പ്യാകെ ഭാത തൂുഘ്ന്മാ൪ ക്കയരാജൃത്തിലേയ്യച പോ 

യ ര ക്കന്ന സമയം: നോക്കി രാമനെ യുവരാജാവായി 
വ്വാഴിക്ുവാ൯ നിശ്ചയിച്ചതു ഭരതനെ ഭയന്നാണെന്നം, 
രരിനാല് ഭരതനന്െറ അവകാശത്തെപ്പുററി വാഭിക്കേ 
റിദ കൈകേയിയുടെ കര്ത്തവച്മാണെനും അവഠം 

വാടി. ഒട്ടവില് ദരരഥന് പണ്ട് പ്രതിജ്ഞചെയ്തിട്ട 
ഒദായിരുന്ന രണ്ടു വരങ്ങ്ളെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ച. ഭരതനെ 
യൂവ്വ ഠാജാവായി! വഡിക്കുവാരും, രാമനെ പതിന്നാലു 



സംവത്സരം വനവാസത്തിനയക്കുവാനും അദേഹത്തോ 
ചി $ നിര്ബന്ധിക്കണമ്മന്നും ൭൫൭ ദാസ് ഉപദോരിം 

മന്ഥരയുട: 
ി 

കൂടുതലായ് 

പം 

രാമേനെ 

ി 

ചട ട് പഥ ൭൨ ഹി ക ഗം ജിം നു ന ലു 
ക് ; (12.. രി | ഡ്യു പാ (ര, റ ന്യകറാറം 

രുന്ഗ ടട $ വം, ര് ഴം ് വ എം, 3രാ്., ൭.൭.൧കേയ., സ്സ. 
രു 

[ഴ് ഷം പ” ശ് 

ി 
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യുടെ ൭പദേംപ്പകാരം പ്രവര്ത്തിക്ഷവാന്തന്നെ കെഴ 
വഗാത്യാ നിശ്ചയിച്ചു 

അയോദ്ധ്പോവാസികഠം ആ്റ്റാദപൂര്വ്വം പ്രതീക്ഷി 
ച്ചിരുന്ന ആ മംഥജപ്രഭാതം തആധതമായി. അഭിഷേക 

'ത്തിന്നുള്ള സകല ചടങ്ങുകളും ആരംഭിച്ചു. രാമനും, 
സിതയും വ്ര്ത്രാഭരണവിഭ്ൂഷിതരായി അഭിദഷേകമണ്ഡ 
പത്തില് പ്രുവേഴിച്ചു. മുഹുര്ത്തം അടുക്കാറായിട്ടം 
മഹാരാജാവും കൈകേയായും മാത്രം ചെന്നില്ല. കാരണ 
മറിയാതെ സകലരും സംഭ്ൂമിച്ചും അപ്പോം സുമന്ത്രരു 

ടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച്രാമന് കൈകേയിമാതാവിന്െറ 
പള്ളിയറയിലേയ്യഛ, പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോഠം 
ത്ത രാജകമാരരു” കായ്യം മനസിലായി, പിതാവിന്െറ 

സത്വം പരിപാലിക്കുന്നതിനായീ തേ പതിന്നാലു 
സംവത്സരം വനവാസം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും, ഭരതന് 

യുവരാജാവാകന്നതു തനിക്കു സന്തോഷമാണെന്നും പറ 

ഞ്ഞ” രാമന് മടങ്ങി. 

വിവരമറിഞ്ഞ ലകഷ്ട്ൂണ൯ പ്രതികാരത്തിനൊരു 

ങ്ങിയെങ്കിലും രാമനന്െറ ഉപദേശം കേട്ട ഭോന്തനായി, 

മാതാക്കളോട്” അനുവാദംവാങ്ങി, യാത്രയ്യെ്ലാരുങ്ങിയ 

രാമനൊന്നിച്ചു” സിീതയ്യം പുറപ്പെട്ട. ഭര്ത്താവിന്െറ 

സുഖദഃഖങ്ങളില്പങ്കകൊള്ളേ ണ്ടതു” ഭഓായ്യയുടെ ധര്മ്മ 

മാണെന്നള്ള വാദത്തെ ഭേദിക്കുവാ൯ രാമനു സാധി 

ച്ചില്ല. ലക്ഷ്മണനും ജേഷഷ്ടനെ അനുധഥമിക്കുവാന് നിശ്മ 

യിച്ചിറങ്ങി. ആ സന്ദര്ഭത്തില് സുമിത മകന നത 

കിയ ഉപദേഠം എത്രയും ഹൃദയഡസ്ററ൪ംകേമായിരുന്മ. , 
രാമന് വനവാസത്തിന്നു യോജിച്ച ഖസ്രൂങ്ങളണി 

ഞ്ഞു സീതയോടും, ലക്ഷ്മണ നോടുംകൂടിഅയോങ്ചൃയില് 

ന യാത്ര യ്. സന്ധ്ൃയായപ്പോഠം അവര് ധംഗഥ: 



തീരത്തീലെത്ത്.. ദഠരഥമഹാരാജാവ്നെറെ സാമനു 
കി കയ്യ [കി ആഗ റ" ൨. ( 9, നി റ് എ്്യ ആപ സ ര്യ കയ ആ സ്യ ന് ഗ് [ ൫൦, സഗ :ഷാഒരാ ജാ൨,2൧:൨൧ ഥഇഹ൦ ഹിത. മാരെ 

ര 
യ 

കം നി 



വണങ്ങി അവര്ക്കു" വിശ്രമസൌകേയ്യം നല്കി. അന 
ന്തരം ഞു ഒക്തന തയ്യാറാക്കിയ ഓടത്തില്കയറിഅവര് 
ധഥഠോയെ തരണംചെയ്തു" അരണ്വൃത്തില് പ്രര്വരിച്ച. 

1. ഭധശരഥന്റെറ ഒരണകാലത്തു” രാജൃത്തിനെറ 
സ്ഥിതി എന്തായിരുന്മഃ; 

8. അഭദ്ഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചിരുസന ദ്ദഖം 
ഏന്തു? അതു” എങ്ങനെ നീങ്ങി? 

ൽ. കോസല വിീദേഹരാജ്പങ്ങറംക്ക തമ്മില് 
ഖെന്ധമുണ്ടായതെങ്ങനെ? 

& രാമാഭീിഷേകത്തിയ൯ു വിഘ്മുദ്ദായതെങ്ങനെ: 
$. രാമന് വനവാസം ച്ചെയ്കത്ുവാ൯ നിശ്ചയിച്ച 

തീര കാരണം എന്തര്? 
6. കൈകേയിയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പുററി ഈ 

പഠഠത്തില്നിന്മ നിങ്ങഠം എന്തുപറഠിക്കുന്നു! 
റ്, കൈകേയ് ധരിച്ചും “കൈകേയിയെ ധരി 

പ്പ്രീച്ച",' ജം വാക്യത്തിലെ ക്രിയാപഭങ്ങഠം 
൭" അര്ത്ഥത്തില് ഏന്തു ഭേടമാണുള്ളതു? 
കേവലക്രിയ, പ്രദയാജനക്രിയ, ഇവയെ വി 
വരീക്കക. 

പ്റാം 18. 

സയഫാരദഭം വ്വേണ്ടാതനം 
സിസ്ുതോധം പന്നഠം 

ചാപല്വം അപകൂൃതി 

ചപാപല്യമളവ ൯ ബന്ധവായാല് ജന്മ. 

സാചലച്മില്ല വനാരേധും ൪ ര്ജ്ണൂയം 
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ക്പൃമല്ലാതുള്ള കായ്യം പ്രയത്നേന 

ഠംപമാക്കീടവാന്൯ മോഹം വൃഥാഫല്ം; 

വെള്ളാമില്ലാദിക്കില് വള്ളം നടക്കമോ? 
വെള്ള ത്തിലോടടമോ ചാടും രഥങ്ങളും 

ദ൪ജ്ജനം വന്നു നിറഞ്ഞു ദ്രമണ്ഡലേ 

സജ്ജനം പാരം ചുതങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു. 

എന്തെന്നുമേതെന്മമാരെന്മമില്ലാത്ത 

 ജത്തുക്കഠം ബസ്ധുക്കുകായാല് ഠരിരികറാ- 

ക്കെന്തുള്ളു സൌഖ്യം മഹാമു ഡതാത്രപ-- 

സിസ്ധുതോയത്തില് കിടക്കയെനോ്േ സഖേ! 

പണ്ടുള്ള ബ്ദുമ। ഖബന്ധുവെന്നുളേജ്വാരു 

രണ്ടക്ഷരംകൊണ്ടു കെട്ടിച്ചമച്ചീറ്; 

ഇക്കാലമായതിന്നര്ത്ഥമെന്തായതെ-- 

ന്നഠംക്കാമ്പിലോര്ക്കുന്ന മാനുഷര് ദുര്ല്ലഭം. 
 സാരനെന്നാകിലും മനം തനിക്കുപ-- 

കാരങ്ങറം ചെയ്കകോരു ദേഹമെന്നാകിലും, 

വിരനെന്നാകിലും വിദ്യാവിധേഷേണ 
ധിരനെന്നാകിലും വല്ല പുരുഷനെ 
കണ്ടാല് മനുഷ്വ്ര്ക്കു ഞാനിപ്പുരുഷനെ ൽ 
പണ്ടു കണ്ടിട്ടുമില്ലെന്ന ഭാവം സഖേ! 
വേണ്ടാതനത്തിന്നൊരുത്തന് തുടങ്ങിയാല് 
രണ്ടാമനായി പുറപ്പെടും മററവ൯; 

. അന്നവും പാലും കൊടുത്തങ്ങു തന്മടി- 
തന്നില് കിടത്തി ലാളിക്കും മരഷാപ്ൃനെ -- 

ത്തനെ കടിച്ചുകൊന്നീടുകെന്നല്ലാതെ 
പനന ധത്തിന്നൊരു സംസാരമില്ലടേം! 
എന്നതു പോലിന്നൊരുത്തനൊരുത്തനോ_ 
നേച്ാനച സൌഹാര്ഭൂമില്ല ഭൂമണ്ഡലേ. 

ജാത്യാ വിരുദ്ധമായുള്ള ൮൪ തങ്ങളില് 
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ചേര്ത്താലുമായവര് ചേരുകില്ലം ദ്ൂഡധം. 
അങ്ങോട്ടപകൃതി ചെയ്തതില്ലെങ്കിലും 
ഇങ്ങോട്ട പദ്രവിച്ചീടന്നു ദഒര്ജ്ജനം; 
വച്ചാഘ്ൃത്തെയാരാരുപദ്രവിച്ചോ ചെന്നു 
ശാിഘ്വം കടിച്ചു കൊല്ലുന്നു പശ്തുക്കളെ. 
പഞ്ചതന്ത്രം. നമ്പ്യാര്. 

1. ബന്ധക്കളാകാന് കൊള്ളഠാത്തവര്ആരെല്ലാം? 
2. സാദ്ധ്ൃമല്ലാത്തതില് മേോഹിക്കരുതെന്നുള്ള 

തിനു കവി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണ 
മെത്ത റ 

൭. ഇന്നത്തെ ത്തളുൃകളെപ്പുററി കവിയുടെ അഭി 
പ്രായം എന്തു” 

4, ഭുര്ജ്ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്തു"? 
൭. വപ്യാകരിക്കുക:._ 

(1) ശീഘ്യം (2) കടിച്ചു (8) കൊല്ലന്നതൂ 
(4) പശ്തുക്കളെ. 

പാഠം 14.. 

രാമായണം 
1] [ 

ദ്രാതൃഭക്ത൯ ആതിഥ്പം കഠലപ്രശ്ശം 
മരവുരി പർണ്ണശാല സേതുബന്ധനം 
പാദുകം മതിഭ്രമം അഗ്നിപ്രവേശം 
ജ ടാവല്ലൃലങ്ങറാ പ്രായോപവേശം ദണ്ഡകാരണച്ം 

സ്വന്തം പ്രാണനെക്കാഠം കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചു 
രുന്ന രാമന്െറ വേര്പാടിനാലു ന്ദോയ ദുഃഖത്താല് ദര 

മഹാരാജാവു) പരലോകം: പ്രാപിച്ച. കേകയരാജ! 
ത്തില് പോയിരുന ഭരതനും 0 തുഘൃനും അയോദ്ധ്യ! 

യില് നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങ ഒന്നം തന്നെ അറി 



ഞ്ഞില്ല; അവരെ ആനയിക്കുവാ൯ ചെന്ന ദൂതന്മാരും 
ബുദ്ധിമാനായ സുമന്ത്രര് ഈ ദുഃഖവധൃത്താന്തം കുമാരന്മാ 
രെ ഗ്രഫിപ്പ്ിക്കരുതെന്ന് ഉപദേധിച്ചിരുന്നതിനാല് 
വിവരമൊന്നും അറിയിച്ചില്ല. രാജധാനിയില് തിരി 
ച്ലെത്തിയതിനുശേഷമേ അവര് പ്രി പ്പെട്ട ജേചൃഷ്ക൯ 
കൈകേയ। മാതാവിന്െറ നിര്ബന്ധത്താല് വൌനത്തി 
ലേയ്ക്തൂ യാത്രയായതും പിതാവു നാടനീങ്ങിയതും രഹി 

/ കൂള്ള.. (അഭിഷേകംകഴിച്ച രാജാവായി വാഴണമെന്നും, 
അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജം അനാഥമായിത്തീ 
രുമെന്നമം സുമന്തുരും, മററ പലരും ഭരതനെ ൭ദബോ 
ധിപ്പിച്ചു. ആ ട്രാതൃദക്തന് അവരുടെ നിര്ബന്ധം 
ഗണിക്കാതെ, ഏതുവിധവും രാമനെ തിരിയെ കൊണ്ടു 

വരണമെന്നദ്ദേശിച്ചു് വനത്തിലേയ്യച് യാത്രയായി. 
 നിഷാദരാജാവറയ ഗുഹന്െറ സഹായത്തോടുകൂടി ചി 

തകൂടപരര്വ്വതത്തില് ചെന്നു ഭരതന് അഗ്രജനെ കണ്ടു. 
'മരവുരിയുടുത്തു, ജടാധാരികളായിരിക്കുന്ന സഹോദര 
ദ്മാരെയും സിതാദദവിയേയും സന്ദര്ംരിച്ചപ്പോഠം ആ 

 രാജമമാരന്െറ ഹൃദയം തകര്ന്നുപോയി. കഠിന ഹൃദയ 
യായ മാതാവിന്െറ അവിവേകത്തെയോര്ത്തു തആ രാജ 
കുമാരന് കണ്ണീര് പൊഴിച്ച. ! അനന്തരം ഭരതന് അച്ഛ 
1. മരണവ്ൃത്താന്തം അറിയിച്ചു” രാജൃത്തിലേക്കു മട 
അ ച്ചെപ്പണമെന്ത ജ്വേഷ് നോട പ്രാര്ത്ഥിച്ച. 

നു്ത്യത്ത ത 
കേട്ടു്പോഠം രാമന് ദുഃഖപരവഠ നായി കണ്ണൂനീര് പൊ 
എം ഉറക്കെക്കരഞ്ഞു. എന്നാല് അയോദഭാച്യയിലേയ്യ,, 
തിര ച്ചു ചെപ്പണമെന്നുള്ള ഭരതന്൯െറ അചേക്ഷയെ അ ദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. അച്ഛനൊ സത്വം പരിപാ 
ലിക്കുന്നതിനായി പതിന ലു സംവത്സരം സകല സുഖ 
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അ്ങളൂം ത്യജിച്ച കാട്ടില്താമസിക്കുന്നതല്ലാതെ നാട്ടില് 
കടക്കുന്നതല്ലെന്നു രാമന് ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞു. ജോേഷ്ണന് 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഭത്തോളും താന് രാജപ്പദം സ്വീ 
കരി൭ന്നെതല്ലേന്നു 'ഭരതനും ഠിച്ചു. വകൂരെ നേരം 
ശ്രമിച്ചിട്ടം രാമന്െറ നിശ്ചയത്തിനു മാററം വരുത്തു 
വാന് സാധിക്കായ്യുയാല് ഭരതന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പാകം വച്ചു പൂജിച്ചു പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയില് 
മാത്രം രാജ്ൃകായ്യേങ്ങഠം അന്വേഷിക്കാമെന്നും, പതി, 
ന്നാലുവര്ഷം കഴിഞ്ഞാലുടന് അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നി 
ല്ലെങ്കില് അഗ്നിപ്രഃവശം പെയ്തു ജീവനെ ഉപേക്ഷി 
ക്ക്താനണെന്നും അറിയിച്ചു. രാമന് അതു സമ്മതിച്ചു. 
അങ്ങനെ തആ സഹാദദരന്മാര് അന്തതമ്മില് പിരിഞ്ഞു. 
എങ്കിലും ഭരതന് അദയാഭ്ധയ്യാനഥരത്തിലേയ്യ തിരിച്ചു 
പോയില്ല; ജടാവല്ല്യലങ്ങറം ധരിച്ചു രാജധംനിയില് 
നിന്നു” എട്ടനാഴിക അകലെയുള്ള നന്ദിഗ്രാമത്തില് 
വസിച്ചു രാജപരക്ഷ നടത്തിവന്നു. പ് 

ഇനിയും ചിത്രകൂടത്തിൽ താമസിച്ചാർ അയോ. 

ദ്പ്യാവാസികഠം ഇടയ്യ്രിടെ സന്ദ൪ശിക്കുവാ൯ ചെല്ല 

മെന്നും സ്വൈരജീവിതത്തിനു വിഘ്ും സംഭവിക്കു 

മെം വിചാരിച്ചു രാമലക്ഷ്മണന്മാര് സിതയോടുകൂടി 

ദണ്ഡകാരണ്വൃത്തിലേയ്മു പുറപ്പെട്ട. വഴിയില് അവര് 

പല പ്ണ്വാശ്രമങ്ങഠം സദ്ദര്ംരിക്കുകയും,, മഫര്ഷിമാ 

രുടെ ആതിത്ഥ്ം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു; സിത 

അരുന്ധതിദേവിയുടെ വാത്സല്യത്തിനും, അനുഗ്രഹ 

ത്തിനും പാത്രമായി. ഒട്വില് അവര് മഹര്ഷിമാരുടെ 

ഉപദേശ മനുസരിച്ചു ശഥോദാവരീതീരത്തുള്ള. പഞ്ചവടി 

എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രകൃതിമനോഹരമായ ആ 

പ്രദദാഠാ അവരുടെ വാസ ത്തിനു സവ്ൃഥാ യോജിച്ചു 
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നായിരുന്മ. അതിനാല് അവര് അവിടെ ഒരു പര്ണ്ണു 

ാല നിര്മ്മിച്ചു” അതില് ജുഷ്മിമാരെപ്പോലെ കാലയാ 

൬൦ ചെയ്തുതുടങ്ങി. 

പഞ്ചവടിയില് വസിക്കുമ്പോഠം രാമലക്ഷ്യണന്മാര് 

പല അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളു.ം നേരിട്ടു. അരണ.വാ 

ഡികളായ ഒരു കൂടം ദുഷ്ടന്മാര് താപചസന്മാരെ പല 

പുകാരത്തില് പീഡിപ്പിച്ചു വന്നിരുനതിനാല് ക്ഷത്രി 

നായ രാമനു? അവരില് പലരോട്ം പൊരുതേണ്ട 

തായി വന്നുകൂടി. അവരില് പ്രമാണികളായ പലരും 

റമലക്്യണന്മാരുടെ മൃഗ്രഠരങ്ങേററ മരിക്കകയും 

)ച്ചയ്ത്ു. തന്നിമിത്തം അവരുടെയെല്ലാം രാജാവായി 

ക്കാലത്ത്” ലങ്കയില് വാണിരുന്ന രാവണനെറ ശത്രു 

തപത്തിനു രാമലക്യണന്മാ൪ പാത്രീഭവിച്ചു. മഹാപരറ 

കമിയായിരുന ലങ്കാധിപന് തന്െറ അനുചരന്മാരെ 

്ധിച്ചതിനു ഗതൂുക്കളോട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുവാനൊ 

ങ്ങി. നേരിട്ടെതി൪ക്കവാന്൯ ധൈയ്യം തോന്നായ്യയാല് 

്ഞ്ചന കൊണ്ടു കായ്യം നേടവാനാണു” ആ ഉപായജ്ഞന് 

നിശ്ചയിച്ചതു”. ഒരു ദിവസം ചതിപ്രയോഥംകൊണ്ടു് 

രാമലക്്ുണന്മാരെ തൃത്രമത്തില്നിന്നു്” ” അകററി, 

ൂന്ദരിയായ സീതയെ അപഹരിച്ചു” രാവണന് ലങ്കയി 

ലയ്ക്് കൊണ്ടുപൊയ്യുളഞ്ഞു. ് 

രാമലക്ഷ്ൃയണന്മാര മടങ്ങിവന്നപ്പോോം ആശ്രമ 
ത്തില് സീതയെ കണ്ടില്ല. അവര് വിഷാഭമശഗ്നരായി 

പല സ്ഥലക്ങജിലും അന്വേഷിച്ച. ഒടവില് രാവണ 

ഉ൯റ വെട്ടേറ൨ മരിക്കാറായിക്കിടന്നിരുന്ന ജടായുവി 
9൬ അവര് കണ്ടു. സീതയെ വിമാനത്തില് കയറി 
രാവണന് ലങ്കയിലേയ്മ്യ കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാണെന്നു 

് ട്ടായുവില്നിന്നു്” അവര് മനസ്സിലാക്കി, അതിനാല് 
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അവര് പന്നെ ദക്ഷിണാഭിമുഖമായി പുറപ്പെട്ട. : പമ്പാ 
തിരത്തിലെത്തിയപ്പോഠം ഹനുമാന് എന്ന വാനരത്രേ 
ശ്ല൭ന കാണുകയും, വാശിയും ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്ന 
അവനില് രാമനു" വാത്സല്യം തോന്നുകയും ചെയ്തു. 

രാമലക്ഷ്മണന്മാര് തരാണെന്നും, അവരുടെ സമട 
ത്തിനു കാരണമെന്തെന്നും ഗ്രഹിച്ച ഹനുമാന് അവരെ 
കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ടടശപ്മുകപര്വ്വതത്തില് വസിച്ചി 
രുന്ന സുഗ്രീവനുമായീ പരിചയപ്പെടുത്തി. തല്വദഃഖ 
രായിരുന്ന അവ൪ അന്്വോന്പം സഹായിക്കാമെന്നു 
പ്രത്തിജ്ഞചെയ്ത്് ദുഡ്ധബന്ധത്തിലേര്പ്പെട്ട. രാമന് 
താമസിയാതെ തന്നെ ബലവാനും ദു൪മ്മാര്ഗ്ഗിയുമായി 
രന്ന ബാലിയെ നിഗ്രഹിച്ചു സുഗ്രീവനെ കിഷ്കിന്ധ 
യിലെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ച. 

അതിനുപകരം സുഗ്രീവന് സീതാദനപഷണത്തി 
നായി അനേകായിരം വാനരന്മാരെ നാനാദിക്കുകളി 
ലേക്കും നിയോഗിച്ചു. ഹനുമാന് ദക്ഷ ിണദിക്കിലേയ്മ 
തിരിച്ച വാനരന്മാരില് ഒരുവനായിരുന്നു. സമുദ്പയ്യന്തം 
സകലസ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടം സീതയെപ്പുററി 
യാതൊരു വിവരധ്യം ലഭിക്കായ്യയാല് പ്രായോപവേശം 
ചെയ്തു മരിക്കുവാന് ആ വാനരന്മാര് തീര്ച്ചയാക്കി. 
അപ്പ്യോഠം അപ്രതിക്ഷിതമ്ധയി ജടായുസഹോദരനായ 
സമ്പാതിയില്നിന്നു്” സീതയെ സംബന്ധിച്ച സകല 
വിവരവും അവര്ക്കു അറിയുവാ൯ സാധിച്ചു. ഉടനെ 
ഹനുമാന് ജാംബവാന്െറ അചേക്ഷയനുസരിച്ച്” കടല് 
ചാടിക്കടന്ന്” ലങ്കയിലെത്തി, ശിംശ്രുപാവൃക്ഷത്തി 
നെറ ചുവട്ടില് രാമനെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചു സ്ഥിതി 
ചെയ്തിരുന്നൂആ സതീരത്നത്തെ കണ്ടു സമാശ്വേസിപ്പി 
ച്ചിട്ട്” മടങ്ങിയെത്തി. അനന്തരം അവ്വര് ഉത്സാഹ 
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ത്തോടെ കിഷ്യ്യിന്ധയില്ച്ചെന്നു്” രാമനേയും സുഗ്രീവ. 

നേയും വിവരം അറിയിച്ചു. 

സുഗ്രീവന്, ഹനുമാന്, അംഥദ൯, നീലന് തുട 

ങ്ങിയ അനേകായിരം വാനരന്മാരുടെ സഹായത്തോ$ 

കൂടി രാമലകയണന്മാ൪ സേതൂബന്ധനംചെയ്യ് ലങ്കയില് 

കടന്നു. രാവണസഹോദരനും നീതിമാനുമായ വിഭി 

ഷണന് രാമനെറ പക്ഷത്തില് ചേര്ന്നു. അനന്തരം 

അതിഭയങ്കരമായി നടന്ന യുദ്ധത്തില് രാവണനും, 

പുത്രന്മാരും മുതരായി. ലങ്കയിലെ രാജാവായി വിഭി 

ഷണനെ വാഴിച്ചശേഷം രാമലക്്യണന്മാര സീത 

യോടും, സുഗ്ഗിവപ്രമുഖരായ സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി 

അയോദ്ധ്യയില് തിരിച്ചെത്തി. ജോഷഷ്ഠനെറ് ആഥമ 

നത്തെ അതൃുല്ല,ണ്ഠയോടെ പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭരത൯ 

 അതീവസത്തുഷ്ഇനായി. സഹോദരന്മാര അനേച്ചാനച്ചം 

കഠലപ്രശ്ശം ചെയ്തതിനുശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്മാരും 

സിതയും അമ്മമാരെ ചെന്നുകണ്ടു വദ്മിച്ചു. ഭരതനെറ 

ആജ്ഞയനുസരിച്ച് അയോദ്ധപ്ലാനഥരം മുഴവനും അ 

ലംകൃതമായി, അനന്തരം ഏററധും ആഘോഷത്തോടെ 

രാമനെറ പട്ടാഭിഷേകവും നടന്നു. 

1. പ.ഭരത൯ ഒരു മാതൃകാ സഹോദരനാണെന്നു 
തെളിയിക്കുക. 

8. അരണ്ചവാസത്തില് രാമലക്യണന്മാര്ക്കു 
നേരിട്ട സങ്കടങ്ങഠം എന്തെല്ലാം! 

൪. രാമനു സുഗ്മീവസഖ്പൃം സിദ്ധിച്ചതെങ്ങനെ! 

4. ഹനുമാ൯, രാവണന്, സുഗ്രീവന്, വിഭീഷ 
ണന് ഇവരെപ്പുററി കുറിപ്പുകഠം എഴുതുക. 

5. അര്ത്ഥഭേദം വ്വൃക്തമാക്കുക. 
(൭) നാടവാണു. (2) നാട്ടില് വാണു' 
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6. സന്ധിചെയ്യ. 

ര ' പുണ ആശ്രമം. 
നനഴ്ത്ത 

പാഠം 19. 

ചേലന്റെറ പുറപ്പാടു. 

സതീര്ത്ഥ്യന് മലര്ക്കനപ്പാമണവാളന് 

പിരന്തന൯ ശ്മുലംകഷ കുതൂഹലം 

വയസപ്യ൯ പൃഥുകം 

ഥൌരി * ചകോരം 

അഅക്കാലത്തൊന്നിച്ചു ഗരുകലവാസം ച്ചെയ്യമുലം 

ചില്ല്യാതല്ല്യ സത തീര്ത്ഥപനായിരുന്ന വിപ്ര൯ 

ചൊല്ലൊൊണ്ട ക്ചേലന് ഭക്തികൊണ്ടു ദാരിദ്രചദുഃഖവും 
കൈക്കൊള്ളാതെ കണ്ടില്ലത്തു ഭജിച്ചിരുന്നു. 

ദപതിയേറം ഭവാങ്കലെങ്കിലുമവനന്െറ ഭായ്യ 

ത്താവോളം വിരക്തയായില്ല; ഭക്ഷിച്ചേ 

0. എരിയുക തശ്രൂഷിപ്പാനെന്നായിട്ടേകദാസതി 

സാഷതി ദയാട്ട്കൂടെപ്പുതിയോ$ പറഞ്ഞു: 

 ില്ലീനമാനസപച്ചതേ! ചിരന്തനനായ പ്മാന് 

ചല്ലിചുളകിച്ചൊന്നു കടാക്ഷിപ്പാനോര്ക്കണം; 

ല്ല ഭഒറരിദ്ര്യാര്ത്തിയോലം വലുതായിട്ടൊരാര്ത്തിയും, 

മാല്പം വിണു കത്തുമാറായതും കണ്ടാലും. 

വല്ലഭാ! കേട്ടാലും പരമാത്മമഗ്നനായ ഭവാന് 

വല്ലഭയുടെ വിശപ്പുമറിയുന്നില്ല. 

സര്വ്വവേദശാസ്രു പുരാണജ്ഞന് ബ്രമഠാക്രവഹ്നി 
വ൮ന്ദനായ ശെരി തവ വയ സച്ൃ൯ 

റ 

ഴ് 

ടം 

[ഴ് 
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നിര്വ്വാണദനായ ലക്്യീപതിയെച്ചെന്നുകണ്ടാലീ 
ഭുര്വ്വാരദാരിദ്രപയദഃഖമൊഴിയും തനം. 

ഗരുഗ ഹത്തികകല്നിന്നുപിരിഞ്ഞതില്പ്പ്പിന്നെ ജഗഥല്-- 

ഗരുവിനെയുണ്ടോകണ്ടു? വെവതെഗുണം 

വരികയില്ലാര്ക്കം ഭധവാനെക് ണ്ഠാന് കാലേതട൦ന്നെ 

വിരയെ യാത്രയാകേണമെന്നുരോന്നുന്ന.” 
(പറഞ്ഞതങ്ങനെ തന്നെ പാതിരാവായല്ലോ പത്നി! 
കുറഞ്ഞൊന്നുറങ്ങട്ടെ; ഞാനുലകിരേഴും ം 

നിറഞ്ഞ കൃഷ്ടുനെക്കാണ്മാന് പുലര്കാലേ പുറപ്റെടാം; 

അറിഞ്ഞു വല്ലതംകൂടെത്തന്നയക്കേണം; 

ത്രിഭവനമടക്കിവാണിരുന്നരുളന മഹാ 

വ്രഭവിനെക്കാണ്മാ൯ കൈക്കലേതുംകൂൂടാതെ, 

സ്വഭവനത്തിങ്കല്നിന്മ ഗമിക്കരുതാരും; കൈക്ക.-- 

ലിഭവുമാ മിലുയുമാം കസുമവുമാം, 

അവലുമാം മലരുമാം ഫലവുമാം യഥാഠാക്തി 

മലര്ക്കനമ്ൃാ മണവാജളനൊക്കയുമാകം. 

മലംകള മന സ്സ്റിങ്കലെന്തുവേഒ ണ്ട സറിയാഞ്ഞു 
മലയ്യേ, ണ്ട, ചൊന്നതിലൊന്ണ്ടാക്കിയാലും.? 
ഇപ്രുകാരം ഭര്ത്താവിനെറെറ വാക്കുകേട്ടിട്ടനന്തരം 
വിപ്രുദാമിനി യാചിപച്ചുകൊണ്ടന്ന ധാന്യം, 
ക്ഷിപ്രുമിരുട്ട ഞ്ഞിടിക്ക കൊറഞ്ടുകല്ലംനെല്ലമേറ-- 
മപ പ്ൃപഥുകം പൊതിഞ്ഞൊരു തുണിയില്കെട്ടി; 
കാലത്തെഴന്നേററ കളിച്ചഅഅവന്ന പതിയുടെ 
കാലടിവന്ദിച്ചു പൊതി കൈയില് കൊടുത്തു. 
കൂലംകഷാ കരുഹലം കടയുമെടടത്തിട്ടനൂ- 
ശുലയായ പത്നിയോടു യാത്രയുംചൊല്ലി, 
ബാലാദിതൃധെട്ടം തടങ്ങിയനേരം കഷ്ട്നാമ-- 
ജാലങ്ങളെ. ജപിപ്പരതും ചെയ്തുകചേലന്, 
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ലാലെവലത്തോട്ടൊഴിഞ്ഞ ചകോരാദീി പക്ഷികടെ 
കോലാഹലം കേട്ടുകൊണ്ടു വിനിര്ഗ്ഗമിച്ച. 

1. കുചേലപത്നി ത്തായി ചെയ്യുന്ന 
റും പ്പു 

ലി കൃഷ്ണനെ കണ്ടാല് ദാരിദ്ര്യദഃഖം തീരു 
രം. കചേലന്െറ ഭായ എന്തുകൊണ്ടു 
നിശ്ചയിക്കുന്നു 

ഒ. കചേലന് ഭായ്യയോട്ട” എത്തു" ആവശ്യപ്പെ 
നര? കാരണം എന്തര്? 

4.. കുച്ചേഖേ൯ പുറപ്പെട്ട്പ്പോഠം ശകുനം ഏഎന്താ. 

& യിരുന്മ? അതു” സുചിപ്പ്പിച്ചതെത്തു”? 
5. വന്ന പതി, പതി വന്നു, ഇവയിലെ ക്രിയാ 

അത്തു ന്ത അതാ 

പടങ്ങം ഏതു കൃതി വിദാധഥത്തില് പെട 

ന്നു? നാമത്തെ വിശേഷി പ്പിക്കുന്ന ക്രിയയ്യു 
എന്താണു സംജ്ഞ? 

പാഠം 36. 

പക്കാ ]കറാ. 
ത്തവരണം രെൌയദ്രദാവം 

വ്ര്കേ ഷ്ടം പ്രഥണ്ഡം 

ചഞ്ചക്കഠാ കൈത്തണ്ട 

പക്ഷികഠംക്ക് ഒ്൭കാശ ത്തില് പറക്കുവാന് യ] 

വും സെൌൌകയ്യവും മണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിലാണു, 

അവയുടെ ശരീരം. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു . മുഗങ്ങ 

കൂടെ ഠരിരം രോമംകൊടണ്ടു മുടിയിരിക്കുന്ന. എന്നാല് 

പക്ഷികള് ടെ ഠാരിരത്തിനുളളള ആവരണം രൂവലുക 

കാകുന്ത. തുവലുകളേ.ക്കാഠാ ഘ്വനാംകറത്തെ ആവരണ 

മില്ല. ഘനമള്ള ആവരണമായിരുന്നുവെങ്കില് പക്ഷി 
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കഠംക്കു" ആകാഠാത്തില് പൊങ്ങുവാന് സാധിക്കുന്നത 

ല്ലായിതന്നു.” രതുവല് മാത്രമല്ല, പക്ഷികളുടെ ശരീരവും 

ഘനം കുറഞ്ഞതാകുന്നു. ഒരു പക്ഷിയുടേയും, ആ പക്ഷി 

യോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുഥത്തിനേറയും എല്ലുകഠം 

താരതമൃപ്പെടുത്തി “ നോക്ക!യാല് അവയ്യം തമ്മില് 

വലിയ വ്പൃത്ധ്യാസം കാണാം. പ്പക്ഷിയുടെ. എല്ലകഠം 

വളരെ ഘനം കുറഞ്ഞവയാകന്ന,  അവയുടെഉള്ളൂു. 

പൊള്ള യത്തെ. ടയ 

മനുഷ്ചൃ൪ക്കു കര ചരണങ്ങറം ൭ണ്ടല്ലേഠ. മുഥങ്ങഠംക്കു 

മു൯കാലുകളും പിന്കാലുകളും ഉണ്ടു”. അതുപോലെ ത, 

ന്നെ പക്ഷികഠംക്കും കൈയും കാജലും വെവ്വേറെ തുള്ളതാ 

യി കാണാം. മനുഷരുടെ കൈകഠക്കും, മൃഗങ്ങളുടെ 
മു൯കാലുകഠംക്കും പകരം പക്ഷികഠാക്കുള്ള ത ചിറകുക 

ളാക്നമ. നമ്മുടെ കൈയ്യും,” മുന്ന ഭാഠാങ്ങളാണല്ലോ 
ഉള്ളതു". പാണി, അല്ലെകില് കൈപ്പുത്തി, പ്രകോഷ്ട്രം 
അല്ലെങ്കില് മുന്കൈ, വ്വഠഥണ്ഡം അല്ലെങ്കില് കൈ 

ത്തണ്ടു” എന്നാണ" അവയ്യ്'്” യഥാക്രമം പേരതുകഠം. 
പക്ഷിയുടെ ചിറകിനും മുന്നു ഭാഥങ്ങഠം ഉണ്ടു്. 
പക്ഷെ എല്ലകറം, പറക്കുവാന് മതകുസന ചിറകുകളായി 
രിക്കത്തക്കവെണ്ണ്ം നീണ്ടവയാകന്നു. 

ന് ച് പക്ഷികളടെ കൊക്കും കാലും ആണു” ഏററവും 
അത്ഭു തകരമഠയവ. ഒരോ ജാതി പക്ഷിക്കും ഓരോ 
വിധത്തിലുള്ള കൊക്കുകളും കാലുകളും ആണു” ൭ ളള ത”. 
തത്തയുടെ കൊക്കുപോലെയല്ല കാക്യെടെ കൊക്കു". 
കാക്കയുടെ കാലുപോലെയല്ല താറാവിനെറ കാല്. 
ഓരോ പക്ഷിയുടെയും കാലും കൊടും കന്ദോല് അവ 
യുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതസമ്പ്യദായവും ആഹാരവും 
നമ്മറംക്കു മ൮ഹിച്ചറിയാം, 
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ഒരുതരം കഴ൭ുകന്െറ തലയാണു* ഈ ചിത്രത്തില് 
കാണുന്നതു”. ഇതരജീവികളെ മാംസം . തിന്നാണു" 
ആ, പക്ഷി ജീവിക്കുന്നതു”. വളഞ്ഞു”, അററം കൂര്ത്തു" 
ശക്തിയുള്ള കൊക്കു നോക്കെ. ആ പക്ഷിയുടെ ശ്രദ്ദ 
ഷ്ട്രിക്കും രൌദ്രഭാവത്തിനും യോജിച്പതാണു” ആ ചഞ്ചു 
വെന്ന് നമ്മഠാക്കു് മനസ്സിലാക്കാം. കചനെറ ജീവി 

തലും അതിന്നനുസരിച്ചുരുന്നെയാകുന്നു. മററ പക്ഷിക 
ളേയും മുാങ്ങ മേയും റാഞ്ചിപ്പിടിച്ചും വേം തിന്നും 
ജീവിക്കുന്ന കഴുകെന്നു” മാംസംകീറിമുറിക്കാനും കൊത്തി 

വലിക്കാനും ഏററവും ൭മ.പകരിക്കുന്ന കൊക്കാണുളള തൂ. 

റി ഇമ ണ്ണധഷ, തോയ്യാലകളും ഷ്ട 

ച്? 

കി 
ലി 

നം ല് ( 
ലം" 

ന ല് ലു 

ലി ല് 
വയ 

[ ല്ല ടി 
ടം 

നി 

തിലം 

റ് 

ലു 
നു 

1; 2 
പി 

ടു 

നം: ക് 

) നി ദന്ത 
ഴ് നൈന ള 

ഘ്യ റു 

/ യരു റ 1! പി 

[] 

വെള്ള ത്തില്നിന്ു മത്സ്ൃത്തേയും തവളയേയും 

മറവം കൊത്തിയെടുത്തു” ഭഷഷിച്ചു ജിഖിക്കുന്ന പക്ഷിക 

ഒില് ഒന്നാണു” കൊക്ക്, അല്ലെങ്കില് കൊച്ചു. അവയ്യ് 

നന്ദ പഞ്ചുക്കാണു” ഉള്ളതു”, അതു വല്ല മത്സ 

ത്തേയും വെള്ളത്തില് കറണുന്നമാത്തരയില് അതുല്യ 
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മായ വേഠാത്തില് പാഞ്ഞു? കൊത്തിയെടുത്ത പാ 
ി 0 

ക്കുന്ന. അങ്ങനെ ചെയ്താ൯ അതിനെറ കൊക്കു എല്ലാ 

വിധത്തിലും അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. 

ടിം 
ര് ചര യ 

പ ്്ത 
 ി 

റു [ ക അ ലം 

4, അശ ്്ുംി 
പ ളി 

പയ്യ റി സം 

ക [| ഘം 
ലിം 

പ്്നയനത്ാപു 

ഇതാ, ഒരു മരംകൊത്തിപ്പക്ഷി, മരങ്ങളുപട 
തോലിനുള്ളില് ജൂ]ച്ചിക്കുന്ന 19 ംളൊണ" ഇതിന്െറ 
ഭക്ഷണം. അവയെ മരത്തിനുള്ളില് കാണുവാന് “ഈ 
പക്ഷിക്കു സാധിക്കുകയില്ല; പക്ഷെ എവിടെയാണു 
പുഴ ക്കഠം ഉ ണ്ടായിരിക്കുകയെന്നു” ഇതിനറിയാം. മരം 
കൊത്തിക്കു? നേരെ നീണ്ടു" ഉറപ്പും ശക്തിയുമുള്ള. 
കൊക്കുകളുറണുള്ളതൂ”. ഈ കൊക്കുകൊണ്ടു” പക്ഷി മരു 
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ത്തിന്െറ തോല്ലാത്തു മുട്ടിക്കൊ ണ്ടിരിക്കയും വല്ല അന 
ക്കവും ൭ള്ളില് ഉ്ടാകുന്നു ണ്ടോ എന്നു ശ്രദ്ധിക്കയും 
ചെയ്തും. കള്ളില് വല്ലദിക്കിലും പുഴ ൭ണ്ടെന്നു മന 
സ്റഡ്റിലായാല് ാക്തിയുള്ള, “കൊക്കുകൌണ്ടു്” മരത്തിന് 

% 1) 1
; 

യം
 

[7 യം 

നു് 

11
) 

₹ രി 

റം 1൮ ന, റ - രി ര ടി 
; ു രു 1 ൬, 

പി 6;
 ന ' ടട റു

 
ഃ 01 ട്
 

പ്ല.
 

ഴ് [ 2: ഗ്' ഴി
 

ം .
 

ട്
ര ൽ ്യ്

 
റു
 

) പി
. ര 

ക വ
 ു ു പം റൂം

 ഡ്, 

തോല് തുഭ.ച്പ അതിനെ റ മരംകൊത്തി 

പക്ഷിയുടെ കൊക്കിന്നല്ലാതെ ഇതു” ചെയ്താ൯ സാധി 

കയില്ല. അതിന്െറ നാവു" ഒരു വിശേഷരീ 
തിയിൽ ഉള്ളതാണു”. അതു” നീണ്ടു നേര്ത്തും കൂര്ത്തും 
ഇരിക്കുന്നു. കൊക്കകൊണ്ടു” മരം തുളപ്പുകഴിഞ്ഞാലുടനെ 

നാവുന ട്ടി പഴ്സ് വിനെ പിടിക്കുകയാണു" അതു 
ചെയ്യുന്നതു”. 

പ്രാവു”, വം ഇറക്കിളി, മുതലായവയ്യ്ഛ* ധാ 

ന്പങ്ങഠം പെവക്കി ൭ കൊറിക്കാനും അവയുടെ തോടോ, 

മമിയോ കളയാനും ശക്തിയുള്ള കറിയ കൊക്കുകഠം 

ത്തണ ഉള്ളത്ര. താറാവുകളുടെ കൊക്കുകഠം പരന്നവ 

യത്തെ. അവയും” അത ഒറപ്പുില്ല. വല്ലതും മുറിക്കുകയോ 

യടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവ ചം 
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താറാവിനില്ല. അതു ചളിയില് കൊക്കുകഠം ചലിപ്പിച്ചു 
കൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കന്നതു”  നിങ്ങഠം' കണ്ടിട്ടണ്ടായിയി 
ക്കാം. അതു” കളിക്കുകയല്ല; ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുകയാണു 

) ന്തം ന് ം 

നി 
, ച ക്ട് ല്ലം 

ക്് 
$ ല് 

ഴ് രീ റ് നി യ 

1 ടൂ ല് റ ല് ണ് ല് ര് : 

ര് ഞി ി ടൂ ക 
് 

1 
റ 

ത്. 
[; ] 

രി 

ഉം യ്യ 
ച 

റി ന പ് ദും. അറം 

ി 

നന്നി ഡാം 

1 ടയ കി ഷിയ കം യം 

നി ത 

നി രം 

ചെയ്യുന്നതു”. അതിന്െറ വായ് ,തൂറനനോക്കിയാല് 
മുകളിലത്തെ കൊക്കിസടിയില് ചിപ്പി ൨ ല്ല ക്കെ 
പ്പോലെ അമ്പതോ അവപതോ, മുനകാം വരിചരിയാ 
യി കാണാം. അതിന്െറ മാംസളമായ വലിയ നാവി 
നെറ അററം നിക്ലോന്നതമായിട്ടാണിരിക്കുന്തെന്നു 
സ്പര്ശിച്ച നോക്കിയാലറിയാം. അതിനാല് മേല്പറഞ്ഞ 
മുനകളം നാവിനെറ അററവും ചേര്ന്നിരിക്കുമ്പോഠം 
ചെറിയ വിടവുകള ണ്ടാകന്നു. വെള്ള ത്തില് കൊക്കു” 
ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, ദക്ഷണസാധനങ്ങഠം 
മാത്രം വായില് തങ്ങുകയും ചളിയും മളം മറവം 
കൊക്കിന്െറ ഇരുഭാഥത്തും കൂടി ഒ9൭കി പുറത്തേക്കു 
പോകുകയും ചെയ്യും. എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ലി 
വിശേഷം! 

തത്തയുടെ വളഞ്ഞു ശക്തിയുളള കുറിയ കൊക്കു", 
കുരുക്കളും അണ്ടികളും മറവം ഞെരിച്ചു പൊടി ക്കുവാന് 
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തക്കതാകുന്നു. ചിലപ്പ്യോഠം മരക്കൊമ്പിന്മേല് കൊത്തീ 
പ്പിടിച്ചു ഞാന്നുനില്ക്കുന്നതിനും അതിന്െറ കൊക്കു" 
൭ പകരിക്കുന്നുണ്ടു. 

പക്ഷികളുടെ കാലുകളും ഇങ്ങനെതന്നെ അതാതി 
൯റ ജീവിതസമന്്യദായത്തിന്മ” അനുകൂലിച്ചവയാണെ 
നമ് സൂക്ഷിച്ചനോക്കിയാല് മനഡ്സ്ിലാകം. മണ്ണും മണ 

ലും ചിള്ളി നീക്കി ഭക്ഷണസാധനങ്ങറം കണ്ടുപിടിക്കു 
ന കോഴിയുടെ കാലും, വെള്ളത്തില് നീന്തുന്ന താറാ 

) ല് റ 
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വിീനന്െറ കാലും, പക്ഷികളെ. റാഞ്ചികൊണ്ടുപോകാ൯ 

ഉതകന്ന നഖങ്ങളുള്ള പരുന്തിനെറ കാലും സൂക്ഷിച്ചു 

നേഭക്കവിന്൯, സര്വ്൮വജീവികളുടേയും ഗാരീരത്തിലുള്ള 

എല്ലാഅവയവങ്ങളു.ം അവയുടെ ഇ വിതരീതിക്കും ഭക്ഷ 

ണസമ്ഖ്യദായത്തിന്നും അനുകൂലിച്ച വിധത്തിലുള്ള.വ 

യാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു” പക്ഷമുഗാദികളെ. കണ്ടാല്, അ 

വജയെല്ലാം, മുഖത്തിനെറ ആകൃതി, ശരീരത്തിന്െറ വ 

ലിപ്പം; വണ്ണം, കാല്, വാല് മുതലായവയില് വൃതാ 

സപ്ലെടുവാ൯ കാരണമെന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോ 

ശ്൭ണം. 

1, പക്ഷികഠംക്ക് ദൈവം തുവല് നല്കിയിരി 

ക്കുന്നതെന്തിനു'? 

8. പക്ഷികളടെചിറക്കളുടെ ഘടനയെങ്ങനെ? 

3. വിഭിന്നജാതികളില് പെട്ട പക്ഷികളുടെ 

കൊക്കുകളും വാലുകളും വിഭിന്ന രൂുപങ്ങളാ 
യിരിക്കുന്നതിനു” കാരണമെത്തു? 

4.. കഴ൭കരെറ കൊക്കിനുള്ള വിശേഷമെത്തു? 

5. മരംകൊത്തി പ്പുക്ഷി ആഹാരം  നേടുന്നതെ 

ങ്ങനെ; , റ് 

6. താറാധു” അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്ൃഷ്ട്രിവിരോേ 
ഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടു”? റ് 

1. ജീവജാലങ്ങളുടെ അവയവങ്ങം അവയുടെ . 
 ജീവിതരീതിക്കും, ആഹാരസമ്പാദനത്തിനും 

അനുകൂലമായ വിധത്തിലാണു സൃഷ്ടിക്കപ്പെ . 
്ടിരിക്കുന്നതു”___തെളിയിക്കുക. 

൫8. പക്ഷി, താറാധു” തത്ത ഇവ നാമത്തിനെറ 

ഏതു വിഭാധത്തില്പ്പെടുന്നു. സാമാന്യ 
നഠമം എസാല് ഏന്തു; 

ന ന സന്ത ത്തം നാം 
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വപാഠം 14, 

ദ്ചൃശസ് , കി പി 
അത്ത ന്യ്രം.. 

ഖപ്ലാതിമാ൯ വിമുക്ത൯ 
അദ്വിതീയന് ധന്യന് 

ശ്രേഷ്ഠ ങ്ങളായുള്ളരത്നങ്ങളിലുദഭമ 

കെട്ടിവച്ചീടിന സമ്പത്തിലും പരം 
ശ്രേഷ്യമായുള്ള തു സച്ല്യീരത്തിയൊന്നതു 
കിട്ടുവാന് തന്നെ നിനയ്യേ,ണമേവരും. 
ഖപ്ലാതിമാന് സ്ത്ര പൃജ്പനാകന്നിതു 
മേദിനീപാലകന്മാര്ക്കും സുസമ്മതന് 
നീതിയും ബോധവധുമായവനാര്ന്നീടു 
മേതവരെക്കാളുമതൃത്തമനവന്൯. 
സടച്ചാ്സറാജ്ജച്പുകൊള്ളേണമെള്ക ലോ 
വിദ്പ്യയുണ്ടാകിലേ സാദ്ധ്യമായ” വന്നിട്ട 
ബുദ്ധിമാനെന്നിയേ വിദ്പയയുണ്ടായ്ക്കുരാ 
ശുദ്ധീകരിക്കണം തന്നുടെ ബുദ്ധിയെ 

വിത്തവാന്മാരും ദരിദ്രരും ഭൂമിയി 
ലെത്രദയാ ജാതരായ” വര്ത്തിപ്പുതുണ്ടടോ! 
സര്വേംപരന് പരനദദ്വിതിയ൯ പ്രുട 
സര്വ്വജനത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചിടന്മതേ 
വിത്തമുണ്ടാകേണ്ട സമ്കീര്ത്തിനേടുവാ-- 
ന്ോര്ത്താല് ഒരിക്രനും ക് രത്തിമാനായിടാട. 

ബുദ്ധിയാണായതിന്നാശ്രധ, മായതു 

സിദ്ധിക്കിലേവനും ഖപ്യാതിയുണ്ടാക്കിടാം. 
ഏതെങ്കിലും മട്ടനര്ത്ഥം വരുന്നതു 
ബോധിക്കുമാദപ്യമേ ബുദ്ധിമാനായവന; 

വനനീടമാപത്തില് നിന്നും വിമുക്തനായ 

തീര്ന്നീടുവാന് ധേണ്ട മാര്ഗ്ഗങ്ങഠം നോക്കിടും. 
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മുന്നിലഹങ്കരിച്ചോടിയെത്തും ക്ഷണം 
ത൯നിമിത്തം കടും ഠിക്ഷയ്യഛ പാത്രമായ” 
തീര്ന്നു വിഷണ്ണനായു*” വന്നിടുമേററവും 

ഇയപരക്കല്പരം ഭീതിയും ഭക്തിയും , 
വിംവാസബ്ുദ്ധിയുമെന്നല്ല താഴ്മയും 
ഏവം ബഹുവിധ സല്ഗണസഞ്ചയ- 
മേവനു, ണ്ടായവന്, ധന്പൃനാകുന്നിതു; 
ഐശ്വയയസല്കീര്ത്തി സല്പ്രതാപാദികഠം 
വിംപപത്തിലായവന്നുണ്ടായ്വരും ദുഡ്ഥം. 

ി 

ഉ. 

സല്കീര്ത്തി നേടുവാനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങഥം ഏ 
തെല്ലാം? 

ബുദ്ധിമാനും, മുഡനും തമ്മിലുള്ള വൃതച്പാസം 
എന്തു്? 
എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ[നെയാണു” ഐംഠ്വയ്യം; 
സച്ല്ലിര്ത്തി എന്നിവ ആശ്രയിക്കുന്നതു"? 
സ്ര്രിലിംഗരുപമെഴുതുക:-_ഖ്ൃാതിമാന്, ഖബെദ്ധി 
മാ൯, വിത്തവാ൯. 

പാഠം 18. 
യ് ഒരു ക്രട്ടകെട്ടു . 

വവഘ്രം പപക്രോഷ്ണാലു" 
ഒംഷ് ടം ഭിരുക്കറം 

പ്രാതല് അമൃതേത്തു” 
ഒരിക്കല് ഒരു കൃഷിക്കാരന് വയല് ൭ട്ട്വാ൯പോയി. [; ത്തി ത്തരംഭിച്ച ൭ടനെ ഒരു വചാഘ്ം അവനെറ അടുത്തുചെന്നു", എന്താണു രുസ്ലഹിതാ, സൌഖ്യം തന്നെയല്ലേ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു കേട്ട പേടിച്ചു 



റൂ) 

വിറച്ച കര്ഷകന്, അവിടെ മയ്യാദയാണു നല്ലതെന്നു 
കരുതി, /സൌഖപച്ചംതന്നെ, അവിടെത്തേക്കം സൌഖ്യം 
തന്നെയെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞു. ആ 

പ്പ്രോഠം നരി, നല്ല്തു്, എനിക്കു വളരെ സന്തോഷ 

മായി. നിന്െറ കാളകളെ ഭക്ഷിദവോനാണു” ദൈവം 

എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അവയെ ഉടനെ അഴി 

വിടുക? എന്നു കല്ലിച്ച. കഷിക്കാരനു” അതിനിടയ്യ 

അല്ലം ധൈധയ്യമുണ്ടായി. അവന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 

//ഇവിടുനു” എഏത്തോ തെററിദ്മരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. 

എന്നെ ദൈവം അയച്ചതു ഈ വയലില് കൃഷമിചെയ്ത്കാ 

നാണു”. കാളുകളില്ലാതെ കൃഷി എങ്ങനെ നടത്തും? 

അതുകൊണ്ടു" ഭക്ഷണത്തിന്നു” ഇവിടുനു വേറെ വല്ല 

ദിക്റിലും ചെത്ത് അന്വേഷിയ്യുകയാണു നല്ലതെന്നു 

തോന്നുന.? 

വ്ചാല്രം:--:അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. കാല വൈകാ൯ 

ഷാരണം കാണുന്നില്ല. കാളകളെ. വേഗം അഴിച്ചു 

വിട്ടോള ഞാനിതാ ഭക്ഷണത്തിനു തയാറായി 

ക്കഴിഞ്ഞു. ? 

അനന്തരം വ്യാഘ്രം തന്െറ നഖങ്ങളും ദംഷ 6 

ങ്ങും മൂർച്ചവരുത്തിത്തുടങ്ങി. തന്െറ കാളകളെ. കൊല്ല 

രതെന്നം തന്െറ ഭാ കറവുള്ള ഒരു പശുവിനെ വീട്ടി 

ന്െറ മുററത്തു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കുളുകഠംക്കുപകരം 

ആ പശ്രവിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാമെന്നും കൃഷിക്കാരന് 

 വച്പാഘ്വം അതിന്നനുവദിച്ച. കഷിക്കാര൯ കാള. 

കളെ. തെജിച്ചു സ്വഗഹത്തിലേക്കുനടന്നത. പതിവിന്നു 

വിപരീതമായി ഭര്ത്താവു” അത്ര വേഗം മടങ്ങിച്ചെല്ല 

ന്നതുകണ്ടിട്ട്" അവന്െറ ഭായ്യു അല്ലാ! പണികഴിഞ്ഞു 



। 

ഇത്ത വേഗം മടങ്ങിയോ?! എന്െറ ജോലി ഞാന് 

ഒ്ുരംഭിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ള." എന്നു പറഞ്ഞദപ്പാഠം, കൃഷി 

1) നില. ന ന റം ല്: 

, റ ന പ. 
റ ലം പ ക്തം 

ക്കാരന് ഉണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ അവളെ. അറിയിച്ചു. 
ഭായ്യ കോപിച്ചു” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:--:നല്ല കഥ! 
നിങ്ങളുടെ കിഴവന് കാളകളെ രക്ഷിക്കാന് ഇത്ത നല്ല 
വശത്രവിനെ നരിക്കുകൊടുക്കുകയോ? കട്ടികഠംക്കു പിനെ 
എവിടുന്നു പാല്കിട്ടം. ഞാനെങ്ങിനെ മോരും വ്വെ 
ണ്ണയും ൭ണ്ടാക്കുംം പാലിന്നു” എവിടെ പോകും? 
ഭര്ത്താവു':---നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിതന്നെ, നെല്ലി 

ല്ലാതെ ചേര് എവിടുന്നു വരും? കൃഷിചെയ്യാതെ 
നെല്ലെവി ടന്നു കിട്ടും? കാളുയില്ലാതെ കൃഷിയെ 
ങ്ങനെ ചെയ്യും പാലും, മോരും, വെണ്ണയും, നല്ല 
തുൃുതനതെ. ചോറില്ലാതെ അവയൊക്കെ ൭ ഉ.ണ്ടായിട്ട 
കായ്യയമെത്തു”? അതുകൊണ്ട് അഴിച്ചുവിട, പത്രവി 
നെ വേഥം അഴിച്ചുവിട്ട. 

ഭയ്യ. :/അല്ലം തലപ്ചോരമണ്ടെങ്കില് വല്ല ഉപായവും 



4? 

ചിന്തിച്ചു നരിയെ 8 താല്ലിച്ചുകൂടയോ? 
ഒര്ത്താവു":_എനിക്ക് യാതൊരു ഉപായവും തോന്നു 

ന്നില്ല, നീതന്നെ ആഃലാചിക്ക ക.” 

ഭായ്യ:..../ആവട്ടെ; ഞാന് ആലോചിക്കാം. എന്നാല് 
ഒരു കായ്യം വേണം. ഞാന് പറയുന്നതനുസരി 
ചുള പ്രവൃത്തി നി അം ചെയ്യണം. ആലോചി 
ക്കാനും പ്രവര്ത്തിക്കാ൯ും---രണ്ടുംകൂടി എന്നാല് 
ആവില്ല. ഉടനെ നരിയുടെ അടുത്തുചെന്നു, 
പശു നിങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചു വരുന്നില്ലെന്നും,നിങ്ങ 
ളുടെ ഭായ്യ അതിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു 
ണ്ടെന്നും പായുക.” ി 

കൃഷദിക്കാരനു” വീണ്ടും വ്വാ്ൃത്തിന്െറഅടുക്കല് 
ചെല്ലാ൯ ഭയമായിരുന്നും എങ്കിലും അതു ചെയ്യാതെ 
നിവൃത്തിയില്ലെന്നു കണ്ടു” അവിടെ ചെന്നു. വിവരം 
കേട്ടപ്പ്ോഠം നരി കോപിച്ചു മുരണ്ടു; കൃഷിക്കാരന് ൦൨ 

ടിച്ചു വി ച്പുംകൊണ്ടു്' അവിടെ നിന്നു. 

കൃഷിക്കാരന് പോയ ഉട.നഅവനന്െറ ഭായ്യ അയ; 
ഉടെ വസ്തം ധരിച്ചു",തലയില് വലിയൊരു തലപ്പാവു, 
കെട്ടി, കൈയില് ഒരു കത്തിപിടിച്ചു, ഒരു കുതിരപ്പറ 
ത്തുകയറി പുറപ്പെട്ട. ഇടവഴികഴിഞ്ഞു വയലില് ര 
വേശി കണ്ടെന്ന ദിഖില് എത്തിയപ്പ്പോഠം നരി കേ 

ക്കേ ഇങ്ങനെ വിക്ളിച്ചുപറഞ്ഞു:.. “ദൈവം സഹായ 

ചിട്ട” ഇവിടെയെങ്ങാന് ഒരു നരിയെകണ്ടെങ്കില് എര 
നന്നായിരന്! ഇന്നലെ രാവിലെ പ്രാതലിന്നു മുന്നു ൩ 

. രികളെ ശാപ്പ്പിട്ട്തിനമ ശേഷം, ഇതുവരെ നരിമാംസ 
കിട്ടിയിട്ടില്ല "ഇതുകേട്ടപ്പുഠേംനരിഓടിത്തുടങ്ങി. തിര 

ഞ്ഞുനോക്കാതെ കാട്ടിലേയഷ്മര കതി ദച്ചാടമ്വേഥം വഴ 

൭൫൪ മന്ത്രിയായ ക്രോഷ്ണാവിനെ കണ്ടു. തിരുമേനി 



നി 

തിരുമേനി, എവിടേയ്യ്യാണു” ഇത്ര ബദ്ധപ്പെട്ട്” ഓട്ട് രം 

ലാ 
[! 

പ യ നി 

പണ. 

ി 

ന്നതു?" എന്നു കുവക്ക൯ ചോദിച്ചു. ഇതിന്ന് നരി, 

ഓടിക്കോ; ആ വയലില്പിശാ ചുതന്നെയുണ്ടു് ; കുതി 
വു 

പ 
റ ്ൂ  

രപ്പറത്തു കയറിവരുന്നു. അവന് പ്രാതലിന്നു മുന്നുനരി 

കളെ വിഴ$ങ്ങിയവനാണു് ഓടിക്കോ'' എന്ന പറഞ്ഞു. 

ഇതു കേട്ടപ്പോഠം കറനരി ചിരാിച്ചകൊണ്ട്' ഇങ്ങനെ 

തുണര്ത്തിച്ചു:--പ്രദഭാ തിരുമനുസ്സിലേയ്യ്് എന്തോ, 

[ര 

ഒരു ഭൂമം കടന്നുകൂടിയിരിക്കന്നു. വെയിലില് കണ്ണൂ 

മങ്ങിപ്പ്യോയിരിക്കാം. അതു” പിശാചൊന്നമല്ല, കൃഷി 

ക്രാരനെറ ഭായ്യയാണു”. അവഠാ പുരുഷവേഷം ധര 
ി 4 ം കം ൽ ൭ പൃതാണു'. പിന്നില് തലമുടി ഞാന്നു കിടക്കുന്നതു 

കണ്ടില്ലേ? 

നരി:-_നേരാണോ നീ പറയുസതൂ സത്വയമാദണാ?” 
കരനരി:_- പരമാര്ത്ഥമാണ് അടിയന് ഉണര്ത്തി 

൭9) 

ച്ച. 
നരി:--:അല്ല നിനക്കു തെററിപ്പേംയിരിക്കാം. ഞാന് 

കണ്ടതു” പിശാചിനെത്തന്നെയാണു്'. 

കവനരി:--:4അല്ല; ഒരിക്കലുമല്ല. തിരുമേനി ഭയപ്പെ 
ടേണ്ട. ഒരു മനുഷ്ചസ്ത്രീയെ ഭയപ്പെട്ട്” ഇന്നത്തെ 
അമൃതേത്തു” മുടക്കരുതു”.? 

നരി: ഞാന് നിന്നെ വിശ്വസിക്കയില്ല. നീ 
എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരിക്കാം.? 

ക൨നരി:-_അടിയനും ഒന്നിച്ചു വിടകൊള്ളാം. എ 
ന്നാലോ?? . 

നരി: നീ അവിടെ എത്തിയാല് ഓടിക്കളയും. 
കു൨നരി:---അങ്ങനെയാണെങ്കില് അടിയനേറയുംതി 

രമേനിയുടേയും വാലുകഠം ഒന്നിച്ച കൂട്ടികെട്ടാം.7 
ഇതിനു വച്ചാഥ്രം സമ്മതിച്ചു. നരിയം കുറന 
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രിയും' വാലുകഠം കൂട്ടികെട്ടിവരുന്നതു കണ്ടപ്പ്യോഠം കൃഷി 
ക്കാര൯ ഭായ്യദയാഴ് , ഓടിക്കോ, ഓടിക്കോ, നമ്മളെ. 
ഇര്വ്റ്ാഠം നരി പിടിച്ചു വിഴുങ്ങും” എന്ന പറഞ്ഞു. ഇതു 
കേട്ടപ്പോ ഭായ്യ പമിണ്ടാതിരിക്കരുതൊ? വേണ്ടതു 
ഞാ൯ ചെയ്തുകൊള്ളാം? എന പറഞ്ഞു. നരിയും കവ 
നാരിയും പറഞ്ഞാല് കേഠംക്കത്തക്ക ദൂരത്തു എത്തിയ 
പ്പോ അ൨ഠം ഇങ്ങിനെ വിളിച്ചു റഞ്ഞു--:4ഹാ! 
പ്രയപ്പെട്ട ക്രോഷ്ണാവേ, നീ പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ 
ചെയ്തുവല്ലോ, എത്ര നല്ല നരിയെയാണ് നീ കൂട്ടി 
കൊണ്ടുവസതൂ”. ഞാ൯ ഉടനെ അവന്െറ കഥ കഴി 

ക്കാം. എല്ലകളൊക്കെ നിനക്കു തരാം.? 

ഇതു കേട്ടപ്പേോഠം കുറനരി തനനെ ചതിച്ചതാണെ 
നു വിചാരിച്ചു” നരി അത്വൃന്തം ഭയപ്പെട്ടു. വാലില് 
കെട്ടിയ ക്രനരിയേയും ഇഴച്ച വലിച്ച് കല്ലിലും, 

ഴി ക ത് ക്ട് 
മള ിലും കുണ്ടിലും, കുഴിയിലും കൂടി ഓട്ടി, നില്ല, 

ണം, നില്ലണം” എമ്മ കുറനരി വിളിച്ചുപറയുന്തോറം 
വരിക്ക പേടി അധികമാകയാണ ചെയ്തതത്. ആ ഭിരു 
ഓടി ഓടി ഒരു വലിയ കാട്ടില് ഫൃത്തിയപ്പോഴേയ്യ, 

ഷറനരി മരിച്ചപോയിരുന്നു. ര് 

1. ഡ്വ്രയം കൃഷിക്കാരനോടാവരച്ചഭപ്പൂട്ടതെന്തര"/ 

ഇ, :അവ൯ അതിനു” എത്തു 2മവപടി പഞഞ്ഞു/ 

3. കൃഷിക്കാരനന്െറ ഭായ്യ വ്ച്റഫ്രൃത്തേ ഓടിക്കു 

വറ൯ ഹത്തുപായം പ്രയോധാിച്ചു 

4.. കവനരി ചാകുവാന് എന്താണു കാരണം2 

അടിയന്, അമൃതേത്ത്”, തിരുമേനി, വിടകൊ 

മുള ക' ഈ വാക്കുകളുടെ അര്ത്ഥമെയ്/ ആചാ 

രഭാഷയില്പ്പെടട അരഞ്ചുയ വാക്കുകൂടി എഴുതുക. 

കലം ൦. വം നഅ്മാങ്മത്തുന്നുരെ 

നേ 



| 

ല് മിക്കുമാര൯ ക്ഷരം ഘൃതം തക്രവു 

പാരം കൊതിച്ചങ്ങു വരും ദഗരായാം; 
പാരാതെ നല്കന്നിത ഞങ്ങളെല്ലാം 
പോരാതെമോഷ്ടച്ചുമിവന് ഭജാിക്കും. 

ഉണ്ണ്ണിക്കു വേണ്ടുന്നതു നല്കുവാനും 
ദണ്ഡിക്കമാറില്ലിഹ ശോപ്ചിമാരും; 
ദണ്ഡാച്ചു കിട്ടുന്നൊരു പാത്രമെല്ലാം 
ഖണ്ഡിച്ചു പോകനനതു സങ്കടം കേഠം. 

ക്ഷിരാധികം വിററ ദിനം കഴിക്ഷം 
നാരിജനങ്ങഠംക്കു മനാസ്സമുട്ട; 
ദാരിദ്രപ്യമെന്നുള്ള തറിഞ്ഞചര്കേഴ 
പാരില് പരഷ്ലേശവിവേകമുള്ള. 

 മണ്പാഠത്രമെന്നല്ല നമുക ഭാവം 
പൊന്പാത്രമിപ്പോളുടയുന്നതെല്ലാം; 
സമ്പ തക്ഷയേ സമ്കടമെനാതോര്ത്താല് 
സമ്പൂര്ണ്ണുനും നിര്ഭാനനും സമാനം. 
കിണ്ണ്ങ്ങളും കിണ്ടികളും കുമാരന് 
ഖണ്ഡിച്ചു മണ്ണില് കളയുസതയ്യോ! 
കണ്ണ്ണനെറ കണ്ണില് ഖെത! കണ്ടതെല്ലാം 
 ഓാണാതെയാം തല്ക്ഷണ, മെത്തുച്ചെയ്യാം. 
ഗവച്യങ്ങളല്ലാതിഹ വല്ലവീനാം 

 ഉവ്വങ്ങളില്ലെന്നു ജധല്പ്രുസിദ്ധം; 
നാിത്ൃപ്രയത്തേന ലഭിച്ച വിത്തം 
നിത്വ്യം നശിച്ചാല് പുനരെത്തുകൃത്വം? 

ക്ക 

രാജത്വമുള്ളേ?ാരു കുമാരകനാ൪ 
വച്ഛാജം തടര്സ്ാല് വ. മെത്തുച്ചെയ്യാം; 

10) 

] 
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രാജീവനേത്രേ! തവ ടുയ്യശസ്സു-- 
ങ്ങാജീവനാന്തം വരുമേവമായാല്. 19 
വല്ലാത്ത ബാലപ്രഭവത്തിനേക്കാഠം 
ഇല്ലാത്ത ബാലപ്രഭവം സുഖംപോൽല്; 

ഉ ല്ലാസമ്മെന്നുള്ള തൂമിജ്ജനങ്ങ- 
ക്കില്ലാതെയായ” വന്നിതു ദൈഖദോഷാല്. 14. 
ക്ഷമിക്കയോ മറെറാരു ദിക്ഷനോക്കി- 
ശൂമിക്കയോ വേണ്ടതു ഞങ്ങളെല്ലാം? 
ഠമിക്കുമോ ദുഃഖമിതിമന്ത കൂടെ 
ശ്രമിക്കുമോ നീ വദ പുണ്പ്യഠഠീലേ! [12 

ധഥോപ്രസ്ര "കറം യശോദയോടട ബോധിപ്പി 

ക്കുന്ന സങമ്കടങ്ങറം സ്വന്തം വാകച്ത്തിലെ 

ട്ടതുക; 

ഈ പാഠത്തില്നിനു രണ്ടു സദാചാര വാക 

ങ്ങഠം എഴുതുക. 

വ്യജനായിക, പുണപ്യഠീല, രാജീവനേത്രം 
ഈ പദങ്ങളുടെ സംബോധനാര്പം എഴ്തുക. 

വാഠം 20. 

സര്, സയ്യദ് അഹമ്മദ്. 
അക്കം രം. ന ഷ്മ... പിഴകള് 

കഴിഞ്ഞ നൃററാണ്ടില് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്റ്സിം സമു 

ദായത്തില് അനിതരസാധാരണമായ സ്വ്വാധീനഠ൭ 

ഷതിയും അത്ഭുതജനകമായ പാണ്ഡിതചൃവുംകൊണ്ടു' 

മാന്പ)മായ സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാനാ 

യിരുനധ സ൪ സയ്യദ്” അഹമ്മദ്. സ്വഭാവവൈശി 

ഷ്ടച്ചവും ചരരിത്രശദ്ധിയുംങ്കൊണ്ടു സര്വ്വ ജനങ്ങള്. 

ടേയും ബഹുമാനത്തിന അദ്ദേഹം പാത്രമായിത:ന൩. 



_ ആമീള്കോടതിയില് അട 

ം [: 

രാജഭകതിയും സ്വരാജ സ്നേഹവും . ഏക സമയത്തു 
പ്രദര് ഗിപ്പിച്ച മഹാന്മാര് അക്കാലത്തു” അദ്ദേഹത്തെ 
പ്പോലെ അധികം പേര് ഇളല്ലായിരുന്നുവെന്നു പറയാവു 
നനതാണു', 

സര് സയ്യദ്” 1817-ല് ഡല്ഹി നധരത്തില് 
ജനിച്ചു; 1898-ല് കാലധര്മ്മം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 
അദ്ദൃഹത്തിന്െറ പിതാവും പിതാമഹനും മുഥഠം 
ചക്രവര്ത്തിമാരുടെ കീഴില് സ്ഥാനമാനങ്ങറം സമ്പ്വാ 
ദിച്ചിരുസവരാണു”. രണ്ടാം അക്ബര് എന്ന മുഥഠം 
ചക്രവര്ത്തിയുടെ ആത്മമിത്രവും അമാത്വനും ആയി 
രന അദ്ദേഹത്തിന്െറ അച്ച൯. പിതാമഹന് വഹി 
ച്ിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങം ഡല്ഹിയിലെ ഒട്ടവി 
പത്തെ മുഗഠംരാജാവായിരുന്ന ബഹദ്ട൪ഷാ, നമ്മുടെ 
ചരിത്ൃരനായകനു കല്ലിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നുവത്രേ. പിതാ 
വു മരിക്കുമ്പോഠം സയ്ദ” അഹമ്മദിനു” 19 വയസ്സു 
മാത്രമേ പ്രറയമുണ്ടായിരുന്നള്ള 

സ്വഗൃഹത്തില് വെച്ചു തന്നെയായിരുന്നു സയ്യദ" 
അഹമ്മദിനെ വിടപ്യാഭച്വാസം പ്വെയ്യിച്ചിരുനതു”. കുറെ 
പ്രായം ചെല്ലുന്നതൂവരെ അദ്ദേഹത്തിനു" ഇംഗ്ലീഷു ദാഷ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 18991 ബ്ബബിട്ടീഷു ഠധാവര്മ്മെന്റിന്െറ കീഴില് ഡല്ഹിയിലെ സദി൪ 

3ഹത്തെ ധിരസ്മദാര് ൭ദ്വ്വോ ഠാത്തില് നിയമിച്ചു. കൃതച്നിഷ്കയും സത്വസന്ധതയം സഹജഗുണങ്ങളായിരുനതിനംല് ആ മഹാഠയനു് ടേപ്രാഥത്തില് ക്രമേണ കയററം കിട്ടിക്കൊ ണ്ടിരുന്നു. ഒടുവില് 199 അദ്ദേഹം ബിജാപ്പു,രരില് സബ്ച"ജ ഡ്ലിയായിരുന്നു. സിപ്പായി ലഹള ഉണ്ടായ അവസര ത്തില് ഒതു രാജദക്ത ബ്രിട്ടീഷു" ഗവര്മ്മെണ്ടിനോട 



80 ന? 
& 

അത്യന്തം വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയും യൂറോപപൃന്മാരെ 
പലഖവിധത്തിലും സഹായിച്ചു” അവരില് അനേകം 

പേരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടണ്ടു”. ബ്വിജാ 
പൃ,രില് ലഹളക്കാരാല് ആകൃമിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യന് 
സ്ര്രീപുരുഷന്മാരേയും, കുട്ടികളേയും മരണത്തില്നിന്നു 

രക്ഷിച്ചതു” അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഗുലാംഖാദ൪ര് എന്നെ? 

രു ഘാതകന് ഷാ ആലം എന്ന മുഥഠം പക്രവര്ത്തിയുടെ 
കണ്ണ കത്തിപ്പൊടുച്ചയ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലെറ. 

ത്ത ക്രൂുരനെറ ചാര്ച്ചക്കാരനായ്യിരുന്ന നവാബ് മുഹ 

മ്മദുഖാന് ' എന്നൊരു ലഹളത്തലവന് 8300 ഭടന്മാരെ 

ശേഖരിച്ചു” ബീജ് ആ൪ നശരം ആക്രമിച്ചു. അപ്പം 

സയ്യദ്” അഹമ്മദ", സ്വന്തം ജീവഹാനിയ്യെക്കുട] ഭയ 

പ്റെടാതെ ആയുധരഹിതനായി ആ അക്രമിയെലെന്നു 

കട്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്രൃയന്മാരെ, കടും 

ബസഹിതം മീറട്ടിലേക്കു പോയി രക്ഷപ്പെടുവാ൯, 

ഖാ൯ അനുവദിച്ചതു സര് സയ്യദ് അഹമ്മദിന്െറ ന 

യോപപായ ചത്ുരതയുടെ ഫലമായിട്ടാണു”. ആ രാജ്യം 

മുഹമ്മദുഖാനെ ഫ്ഏില്ലിച്ചതായ അവിടുത്തെ കലക്ടരാ 

യിരുന്ന മിസ്റ്റര് ഷേക്ക് സ്സ്റീയ൪ ഒരു കരാര് പെ൪സപ്യന് 

ഭാഷയില് എഴുതി ഒഹവച്ു കൊട്ടക്കേണ്ടി വന്നു, 

എന്നറല് ആ കരാറില്, ഇംഗ്ല്ീഷുകാ൪ മടങ്ങിചെല്ല 

ന്നതുവരെ? രാജം ഏല്പിച്ചു കൊടത്തതായിട്ടായിരുന്നു 

എഴുതിയിരുന്നത്”. 

ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചതിനാല് 

ലഹടജക്കാര പലേ പ്രാവരചം സയ്യദ് അഹമ്മദിനെ 

വധിക്കുവാന് ഒരുങ്ങു കയുണ്ടായി, ഡല്ഹിയിലുണ്ടാ 

യിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിടും വയ്ക്കും ടക്ക 

അവര് നരിപ്പിച്ചു; കടംബാംഗങ്ങളകില് പലരേയും 
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കൊന്നു. അദേഹംതന്നെ : വളരെ പ്രുയാസപ്പെട്ടായി 

രുന്നു ജീവനോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒടുവില് ലഹ൭. 

ഠാമിച്ചദപ്പാഠം, വൈസറോയി ആ രാജഭക്തനു” ഒരു 

വാളം ബഫഹുമാനസൂചകങ്ങളായ വസ്ധുങ്ങളും അദ്ദേഹ 

ത്തിന്നും മുത്തപൃതനും ആജീവനാന്തം ്ുതിമാസം 

ഒ00 ക. പെന്ഷനും കല്ലിച്ചുകൊടുത്തു. രു 

ലഹ മയ്യ ഠോഷം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമു 

കാ, പ്രത്വവേകിച്ചും പ്രഭകടംബങ്ങളില് ഉള്ള ൮൪, 

വളരെ അധഃപതിച്ചു. ഇക്കായം നല്ലവണ്ണം മനസ്സി 

ലാക്കിയിരുന്ന സയ്യദ്” അഹമ്മദ്, അവരുടെ ഉന്നതി 

ക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗം എന്തെന്നു ഗാഡമായി തആലോചിക്കാ 

തിരുന്നില്ല. വിദ്പ്യാഭച്ചാസമില്ലാത്തതാണു' തനെറ 

സ3ഹാഭരന്മാരുടെ അധഃപതനത്തിന്നു കാരണം എന്മ' 

അഭ്ദേഹം ധരിച്ചു. നവീനകാലത്തെ ശാസ്ധുമോ, 

കലാവിദപകളോ, സഹിത്ൃമോ അവര്ക്കു്” അറിഞ്ഞു 

കൂടായിരുന്ന. അതുകൊണ്ടു” അവരെ ശരിയായി വിദ്യാ 

പ്രാസം ചെയ്യിക്കാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം ആലോ 
ചിച്ചു; സാധിച്ച ഭിക്കിലൊക്കെ വിദപ്യാരാലകറം 
ഏര്പ്പെടുത്തി. ദേശഭാഷയില് പുസ്ലകങ്ങറം രചിച്ചു 
പരസ്യപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ തന്െറ ധനവും സമയവും 

സ്വകതക്കാരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി അദ്ദേഹം വിനി 
യോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സര്പവ്വതോ൯മുഖമായ അഭിവ്ല 
ദ്മിക്കു അടിസ്ഥാനം വിദപ്വാഭപ്വാസമാണെന്നായിതന്നു 

അദ്ദേഹത്തിനെറ അഭിപ്രായം. ആ മഹാനെ മ്ദ്രാ 
വാകൃംതന്നെ ::വിട്യ്യാഭച്ഛാസം, വിദ്പ്യാഭപ്ലാസം, വിദ്യാ 
ഭാസം? ഇതായി രുന്നുവത്തെ. 

1906-ല് ഇന്ത്യാവൈസ്ര്രോയി നമ്മുടെ ചരി 
ത്രനായകന്ത്' സ്വര്ണ്ണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കീര്ത്തിമുദ്ര 
സമ്മാനിച്ചു. അതിദന്മുല്, സ്വരാജൃക്കാരുടെ ഇട 
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യില് സാഹിതൃപരവും ഠാ(സ്ൃപരവും ആയ ജഞ്താന 
പ്രകാശം പ്ര ചരി പ്പ്ിക്കവാന് മഹാരാജ്ഞിയുടെ ഭക്ത 
ഓാസനായ സയ്യദ് അഹമ്മദു” ചെയ്ത അവിരത പരിശ്ര 
മങ്ങളെ അനുസ്ലരിച്ചു”, ഇന്ത്യാവൈസറോയി ഒരു 
ഡര്ബാറില്വെച്ച” ബഹുജനസമക്ഷം അദ്ദേഹത്തിനു 
സമ്മാനിച്ചതു” എന്ന എഴുതിയിരുന്നു. 

ഇതിലിടയ്്തു” സയ്യദ്? അഹമ്മദു", ഇംഗ്ലീഷ്” 
ഭാഷാസാഹിത്ൃത്തില് പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചി 
രുന്നു. ഡല്ഹിയില് നുഴിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രാചീന 
മന്ദിരങ്ങറം'”” എന വിഷയത്തെപ്പുററി അദ്ദേഹം 
ഇംഗ്ലീഷില് പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും 
അതുനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തെ റോയല് ഏഷ്വാട്ടിക്കു* 
സൊസൈററി'"” എന്ന സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായി 
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

“വിദ്യാധനം സവ്വൃധനാല് പ്രധാനം" എന്നു 
വിംവസിച്ചിരുന്ന പ്രസ്തൃത ചരിത്തരനായകന് സ്വപൃത്ര 
നായിരുന്ന സയ്യദ്” മുഹമ്മദിനെ ആദ്യം കല്ക്കത്ത 
യിലും പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടില് കേംബ്രിഡ്ക് ക്ലാഠരാല 
യിലും ആണു” ചേര്ത്തുപഠിപ്പിച്ചതു”. ഥവര്മ്മേണ്ടില് 
നിന്നു” ആ യുവാവിനു സഹായധധംനല്കി. ഇംഗ്ലൂണ്ടു 
രാജപ്ത്തേയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളേയും കലാശാല 
കളേയും കാണ്മാന് സയ്യദ് അഹമ്മദു” വളരെ ആധി 
ചുകൊണ്ടിരന്നതിനാല് പുത്രനോടൊന്നിച്ചു് അദ്ദേഹ 
വും ഇംഗ്ലണ്ടില് പോയി. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബഹു 
മാനപൂധ്പം അവിടെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, സി. 
എസ്. ഐ.” എന്ന ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിനു കല്ലിച്ചു 
കൊകട്ടക്കുകയും ചെയ്യു. 

ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്നു മടങ്ങിവന്നശേഷം, അവിട$ 
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ത്തെ സമ്പ്വഓായങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി ഒരു വിഭപ്യാാല 
ഇന്ത്യയില് ഏര്പ്പെടുത്തുവാന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു; 

അതിന്നായി നാനാഭാധത്തുനിനം വരിസംഖ്ൃപിരി 
പ്പിക്കുവാന് പുറപ്പെട്ട. എന്നാല് മൌല്വിമാരുംമറ൨ളഒ 

മുസ്റ്റീം യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും, അതിന്നു തടസ്സം പറ 
ഞ്ഞ” അദ്ദേഹത്തിനു വിപരിതമായി പ്രുവര്ത്തിക്കാ 
തിരുന്നില്ല. കുട്ടികഠം വിശദമായ കറാനും, അറബി 
ഭാഷയിലെ തര്ക്കശാസ്രവും തത്വശാസ്രൂവും മാത്രം പ 

ഠിച്ചറിഞ്ഞാല് മതിയെന്നായിരന്ന അവരുടെ അഭി 
പ്രായം. നവിനശാസ്രങ്ങളുടെ ഗന്ധംതന്നെ അവര്ക്കു" 
അറിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അതുകൊണ്ടു" അവര് അവ 
സ്ത തിരെ വിരോധിക്ളായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പഠി 
ഒരുതെന്നും അവര് ശഠിച്ചു. അജ്ഞതയുടെ സന്താനങ്ങ 
ടയ ആ വാദങ്ങളെ പരിധഥണിക്കാതെ, ഈ കായ്യ 
ത്തില് പരിഷ്ക്രാരിയായി പുറപ്പെട്ട സയ്യദ് അഹമ്മ 
ദിനെ കൊലറ്പെടുത്തിക്കളയും എന്നുകൂടി ചിലര് ഭയ 
പ്പെടുത്തി. എന്നാല് അദ്ദേഹം ഭീഷണികഠം അശേഷം 
വകവഷ്ല്ലാതെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി പരിശ്രമി 
ച്യം തന്െറ അഭിപ്രായം ധരിയാണെന്നം എതിരാളി 

കള്ല.ടെ അഭിപ്രായം തെററാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു" 
അറിയാമായിരുന്നു. നിരന്തരവും നിസ്വാര്ത്ഥവുമായ 
പരി ശ്രമത്താല് അദ്ദേഹം ഒടുവില് വിജയിയായി. 

മുപ്പുത്തേഴുകൊല്ലം ധവര്മ്മേണ്ടിന്െറ കഴില് 
ഉ ദേച്ാ ഠാംവഹിച്ചതിനുശേഷം 1818ല് സയയദ”അഹ 
മ്മദു” പെന്ഷന് വാങ്ങിപ്പിരിയുകയും അലിധാര് നാര 
ത്തില് സ്ഥിരമായി പേപ്പ” ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത. 
1 8 1868-ല് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമ യില് 
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അംഥമായി നിയമിച്ചു. പിന്നത്തെ കൊല്ലം ആ രാജപ്ൃ 
സേവകനു സര്" എന്ന സ്ഥാനം ലബ്ദമായി. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിശ്രമകാലത്തെ പരിശ്രമം 
അലിഥറില് ഒരു കോളേജു സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു. 
ആരംഭത്തില് ചില പ്രത ബന്ധങ്ങളട ണ്ടായാലും, ഇന്ത്വവ 
യിലേ മുസ്ലീം നേതാക്ക ഒടുവില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
അഭിപ്രരായത്തോടട യോജിച്ചു. സര് സാലര്ജഞങ്ങ്”, നൈ 
ധാം മഹാരാജായു”, റാംപൃരിലെ നഖാബ്ദ" എന്നി 
ധാനച്ചന്മാരും മറ൨ അനേകം മുസ്സീംപ്രഭക്കന്മാരും ആ 
നേതാവിനെ ഹാര്ഭ്ൂമായി സഹായിച്ചു. പാഠററിയാലാ 
മഹാരാജാവു", വിജയനഗരം മഹാരാജാവു . മുതലായ 
വിശാലംുഭദയന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളം അദ്ദേഹത്തിന്നു 
കഴിയുന്ന സഹായംചെയ്തു. ഒടുവില് ൫൫൬ മഹാന്െറ 
ജുവിതോഭ്രേശം സഫലമായി. അലിഥറില് ഒരു കോ 
ര്കുജൂ സ്ഥാപിതമായി. ആ വിദ്വാശാല ഇന്ത്യയില് 
മാത്രമല്ല, ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തില്ത്തന്നെ മുസ്റീമിങ്ങഠം 
9 9. കോളേജു ചക ില്വെച്ചു” ഏററവും പ്രാധാമ്പൃമുള്ള 
താകുന്നു. ഒരു യഥാര്ത്ഥ രാജപ്വാഭിമാനി യായിരുന്ന 
സര് സയ്യദ് അഹമ്മദിന്െറ സ്താരകമായി ഞ്ത കലാമ 
ന്ിരം ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാ പിച്ചുവന്നു. 
ഇര്പ്പൂഠഠ അതു” അലിധ൪ സര്വ്വകലാശാലയായി പരി 
ബമിച്ചിട്ടണ്ടു”. സംസ്ല്യാരങ്ങള്കെ. സംഭരിക്കയും പ്രസ 

രിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ വിടപ്യാകേന്ദ്രങ്ങളില് 
അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണു" പ്രയ്തൂഴ കലാശാ 

ലയ്യ്തൂ'. 
ആ പം പോയം ര് 
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പാഠം ടി, 

ശഷന്തമാ ദരശനം. 

യൂപതി സാമഥാനം 

സാനുപ്രദേശഗം തന്വംഥി 

നദീകൂൂലം പ മന്മാക്ഷം 

ഓടം മുഗങ്ങമെ തേടി നര പതീ 

കാടകം പുക്കോരു നേരത്തില് 

ര പേടിച്ച്പൊരു മൃഗം ചാട ക്കുതിച്ചേ ടി; 

ശുടെ ഡ്ൃപതിയുംകൂടി പിന്പേ. 

മണ്ടുന്ന മാനിനെ കണ്ടുകണ്ടന്തികെ 

കുണ്ഠണത കൈവിട്ടടടത്തനേരം 

തേരതിവേഗത്തില് പാരാതെര്യാടിച്ചു 

ടുരത്തൊരുദിക്കില് ചെന്നു ചാട്. 
സേനയും കൂടാതെ താനെ ഹിമവാരനൊ 

സാരുപ്രദേശം പ്രുവേശിച്ചപ്പ്ാഠം 

ദാഹം മുഴുക്കയാല് തണ്ണ്ണിീ൪ തിരഞ്ഞതി 

മോഹനമാമ്മാറ മുന്നില് കണ്ടു. 

കണ്വമുനിയുടെ പൃണപ്വാശ്രമസ്ഥലം 

കണ്ണിനു കൌതുകമുണ്ടാം കണ്ടാല് 

മാലിനിയാം നദികൂലേ മനോഹരേ 
മുല ഫല കസുമാദിപൃ൪ണ്ണം; 

 നാലുദവദങ്ങളുമാവശാസ്രരങ്ങളു.ം 

നാലുപായങ്ങളുപവേദങ്ങഠം 

ഹല്ലഠം ഗ്രഹിച്ചോരു നല്ല മുനിജനം 
കല്യാണമോ വസിക്കും ദേഴേ, 

ഫോമധൂമങ്ങളും സാമധാനങ്ങളൂ.ം 

19 

10 

ളു 
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നാമസങ്കീര്ത്തന ഭേദങ്ങളും 
ഠിലഗുണമതിംഠാലികളാമുഷി 
ബാലകന്മാരുടെ ലീലകളും, 

കണ്ടുകണ്ടാനന്ദം പൂണ്ടു മഹീപതി 
കൊണ്ടാടിയാശ്രമം തന്നില് പുക്കു 
പര്ണ്ണൂംരാലയ്യള്ളില് ചെന്ന കടനവന് . 
നിന്നപ്പ്പോളാരേയും കാണായ്യ യാല്, 
ആരുള്ള തിപ്പര്ണ്ണുശാലയിലെന്നതി- 
ഗാരവത്തോടങ്ങു ചോദഭിച്ചപ്പോഠം 
ലക്ഷണയുക്തമാം വാക്കുകഠം കേട്ടടന് 
ലക്ഷ്മീസമാനമാം രൂപത്തോടെ, 

മിന്നല്ക്കൊടിപോലെ മിന്നുന്ന കനകം 
തന്വംധിതാരുമവിടെച്ചെന്നു 
മനവനെക്കണ്ടു മന്ദാക്ഷമുഠംക്കൊണ്ടു 
മന്ദേതരമവഠം സച്ലരിച്ച. 

84. 

98 

8 

36 

1. കണ്വാശ്രമത്തെ . സ്വന്തം വാക്ൃത്തില് വ൪ 
ണ്ണിക്കുക. 

2. രാജാധു” ഠകന്തളയെ സന്ദര്ശിക്കുവാന് സംഗ 
തിയായതെങ്ങനെയെന്ന പറയക. 

9. ഓടും മുധങ്ങളെ, എന്ന തൂടങ്ങുന നാലുവരി 
യിലുള്ള ക്രിയാപദങ്ങളില് നിന്നു പൂര്ണ്ണ ക്രി 
യയ്യു്ം അപൂര്ജ്ണുക്രിയയ്യ്ഛം ഈരണ്ടു" ൭ദാഹര 

ണം എ൫൭൫൭. 
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പാഠം 99. 

ജന്തുക്കളുടെ ചികിത്സ. 
ശാസ്പരവൈദ൯ വിഡ്ഡി 
ശ്ലഠോനം . പ്രണം 
സ്പര്ംിനി ഗത്രുക്രിയ 

് ജന്തക്കഠാക്കും രോഠാമുണ്ടാകും. അവയുടെ ഇട 
യിലും ചികിത്സയുണ്ടു”. വീടുകളില് പോററിവരുന്ന 
നായം ചിലപ്പ്യോഠം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ക്ഷീണിച്ചു 
കീടക്കുന്നതു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള താണല്ലേോ. നായ് 
ചിലപ്പോഠം പറമ്പില്പോയി ഒരുതരം പല്ല കടിച്ചു 
തിന്നുന്നതു കാണുമ്പോഠം അതിനു വയറവവേദനയാ 
ണെന്നു നമ്മറം മനസ്സ്സിലാക്കും. നായ്മ്ം ഒരു പ്രതേക 
തരം പൂല്ലാണു” ആ അവസരത്തില് തിന്നുന്നത്. അ 

തിന്നു :പട്ടിപ്പല്ല”" എന്നു പറയുന്നു പട്ടിപ്പല്ല് പട്ടി 
കറം മാത്രമല്ല, ആടും ഭക്ഷിക്കും. അതിന്െറ വേര് ചില 
പ്പ്യോഠം പന്നികറഠം മരുന്നായിഭക്ഷിക്കാവണ്ടത്രെ. ഇതൊ 
ക്കെ കണ്ടപ്പേറം ആ പല്ലിന്നു” മൃഗങ്ങളുടെ രോഥത്തെ 
ഭേദപ്പെടുത്തത്തക്ക എന്തോ ഗുണവിഥേഷം ഉണ്ടെനമ 
ഉനഹിച്ചു”, ഠാ(്സതൂജ്ഞന്മാര വേണ്ടുന്ന പരിശോധനകഠം 
നടത്തി അതിന്െറ ഫലമായി പട്ടിപ്പുല്ലിന്െറ വേരു 
കൊണ്ടു” ചില മരുന്നുകഠം ഉണ്ടാക്കി മുധവൈദവന്മാ൪ 
രോഗമുള്ള കുതിരകഠംക്കും പശ്തുക്കഠംക്കും കൊടുത്തു 
റ 

രോഠാം പിടിപെട്ടാല് അതു" അറിവാനും, പ്രതി 
വിധിചെയ്യാനും ജന്തുക്കഠംക്കു ജന്മസിദ്ധമായ ബോധ 
മുണ്ടു. കാലില് മുള്ളേ ല്ക്കുകയോ മുറിവു പറവകയോ 
പെയ്തു നായ്ക്രര അതിന്നു വേണ്ടുന്ന ചികിത്സചെയ്ത്കാ൯ 
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ഴ് ക്ഷമയോടുകൂടി മനുഷ്യരെ അനുവദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 
ചികിത്സചെയ്തു ഭേദപ്പെടുത്തിയവരെപല്പുററി അത്തരം 
മുധങ്ങഠാക്കു വളരെ കൃതജ്ഞതയുണ്ടെനാളള തിന്നു” അ 
നേകം ദ്ദഷ്ടാന്തങ്ങളു.ണ്ടു്. 4അന്ത്മോഷ്റീസ്സം സിംഹവും? 
എന്ന കഥ പ്രസിദ്ധമാകയാല് പ്രസ്തധവിക്കുന്നില്ല. 

ഒരിക്കല് ഒരു പട്ടിയുടെ കാലിന്നു” എങ്ങനെയോ 
ഒരു മുറിവു പററി. അതിന്െറ യജമാന൯ അതിനെ 
ഒരു വൈദപനെറ അട കൂട്ടിക്കൊണ്ടുദപോയി. വൈ 
ദപ്യന്൯ മുറിവു കഴുകി മരുന്നു വെച്ചു കെട്ടികൊടുത്തു. 
ആങ്ങനെ രണ്ടു മുന്നംദിവസം ചെയ്തശേഷം യജമാനനെ 
കാത്തുനില്ല്ലാതെ തത പട്ടി സ്വയം വ്വൈദചനന്െറ അടു 
രെ ചെനനുകൊണ്ടിരുന്നുവത്രേ. 

ഒരിക്കല് ഒരു നായ്ു” മുടമസ്ഥനായ നായാട്ടകാ 
രന്െറകൂടെ കാട്ടില് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം 
അതി നെറ കണ്ണില് ഒരു വെടിയേറ൨. ആ വെടിയുണ്ട" 

ഒരു ശാസ്ര്രവൈദചവന്൯ കിറി എടുത്തു. അനന്തരം ആ 

നായ് നേത്രരോഥം മാവന്നതുവരെ വെളിച്ചമുള്ള 

സ്ഥലത്തു” അധികം സഞ്ചരിക്കാതെ ഇരുട്ടത്തു കിടന്ന 

തായി കാണപ്പെട്ട. ഇരുടുത്തു കിടന്നാല് കണ്ണുിനെറ 

വേദന കുറയുകയും മുറിവു” അധികം വേഗം ഭേദമാകു 

കയും ചെയ്യുമെന്ത് ത്ത മൃഗത്തിനു” അറിയാമായി 

രുന്നു. ചില മനുഷൃ൪ക്ക്” ഇത്തരം ബോധം കൂടിയില്ല. 

 കുരങ്ങുകഠാക്കു” ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് അപ 

കടം പിണഞ്ഞാല് അവ ബുദ്ധിപൃര്വ്വം പ്രതിവിധി 

ചെയാവണ്ടു". ഒരിക്കല് ഒരു കുരങ്ങിനു കലശലായ 

മുറിവുപറരി. അതില്നിന്തു” ഒട്ടധികം രക്തം വാര്ന്നു 

പോകന്നുട്ടൈന്നു കണ്ടപ്പോ, ആ ജനു കടനെ ഒരു 

അരുവിയില് ചെന്നു കറെ ചളിചാരീ ഇലകളോഴുകൂടി 



ന്ത, ്് 

റ്റ 

ചേര്ത്തു" മുറിവീല് കുറെനേരം അമര്ത്തിവെച്ചു. അ . 

ങ്ങനെ രക്തം ഒ$ ചന്നതിനെ നിര്ത്തല്ചെന്യൂപോല്. 

൭റമ്പുകളടെ കൂട്ടില് വൈദൃന്മാരായും ഏതാം 

ഉ ൨മ്പുകാഠം ൭ ണ്ടായിരിക്കുമദത്ര. ചില ൭൨മ്പുകഠം ചത്തു 

പോകുന്ന ൭റമ്പുകളു.ടെ ഠവങ്ങറഠം ശ്ലാരനസ്ഥലത്തേ ഒട 

വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സംസ്ൂ രിക്കുക പതാിലുണ്ടെന്നും 

ശാസ്ര്രജ്ഞമ്മാ൪ രേഖപ്ലെടുത്തിമിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉറമ്പി 

ന്െറ സ്സൂര്൪ംരിനി എങ്ങിനെദയാ മുറിഞ്ഞു പോയതായും 

അല്പനിമിഷത്തിനിടയില് കുറെ ഉറമ്പുകഠം ഓടി 

വന്നു” അവയുടെ വായില്നിന്നു” ഏതോ പരയുള്ള. 

സാധനങ്ങറം എടുത്തു” മുറിവില് തേച്ച ശരിപ്പെടുത്തി 

യതായും കണ്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. 

രം ഒരു പക്ഷിയെ പിടിച്ചുനോക്കിയപ്പേറം 

അതിനെറ ഠാരീരത്തില് പഴയെ ഒരു വ്രണം മൃള്ളതായും 
നേരിയ പഷകഷിത്തു വല്കൊണ്ടു തുഭൂപ്പ് മുറിവായ” കൂട്ടി 

ച്ചേര്ത്തിരിക്കുന്നതായും കണ്ടു. പക്ഷികഠം ഗസ്രൃക്രിയ 
കൂടി നടത്താവമണ്ടനാണു” അതില്നിന്നു” അദ്ദേഹം 

അനുമാനിച്ചതു”. 

ഒരു കുട്ടി ഒരു പന്നിയെ വരെ വാത്സല്യൃത്തോട$ 

കൂടി പേററിയിരുന്നു. ഒരു ദിപസം അതിന്നു” എങ്ങി 
നെയോ തീ പൊള്ള കയുണ്ടായി. കുട്ടി വളരെ വസ 
നിച്ചു. അതിനെ പിടിച്ചു” ഒരു ദിക്കില് കെട്ടിയ മനു 
ഷാ൪൭൭ തീ പൊള്ള യാല് ചെയ്യുന്ന ചില ചികിത്സ 
കംളെ൭ 9൭ ചെര്തുതുട ങ്ങി. പിറേറദിവസം അവനെറ 
അപ്പന് അതുകണ്ടു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ അയാഠം 

വിഡ ഡീ! അഴിച്ചുവിട് . . അതിനെറ ചികിത്സ 
അതിസനറിയാം? എന്നു പറഞ്ഞു. കട്ടി പന്നിയെ അഴി 
ചവിട്ടു. ഒടനെ അതു” ചദ്ദിയില്പോയി കിടന്നു. 
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അഞ്ചാവദിവസം കഴിഞ്ഞു" വ്രണമൊക്കെ ഭേദമായ 
തില്പ്പ്പിന്നെ മാതമേ അതു" ചളിയില്നിനു: ൭ 
ന്നേറവള്ളു.. 

ജന്തുക്കാംക്കു രോധം തുടങ്ങിയാല് അതിന്നു 
പ്രതിവിധി അറിവാനും ചെയ്താനും ഉള്ള അത്തുതകര 
മായ ജ്ഞാനം അവയ്യുഛ, ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ത. 

1. 

ഉ. 

പട്ടിപ്പല്ല” ഓഷധിയാണെന്ത” ഠാസ്രൂജ്ഞന്മാര് 
അറിഞ്ഞതെങ്ങിനൊ 
മുഗങ്ങാംക്ക്” സ്വയം ചികിത്സ ചെയ'വാനും 
ചികിത്സ ചെയ്യുസവരോടട കൃതജ്ഞത കാണി 
ക്കാനും അറിയാം. ഇതിനു ചില ദൃഷ്ലാന്തങ്ങറം 
എഴുതുക. 
കുരങ്ങുകളുടേയും ഉറമ്പുകളുടേയും ചികിത്സാ 
ജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം! 
പക്ഷികഠം ഗസ്രൃക്രിയ ചെയ്യാവണ്ടെന്നുള്ളതിനു 
തെളിവെത്ത്? 

, വിശേഷണ വിശേഷ്പയങ്ങഠം എഴുതുക: 
(൪) ജന്മസിദ്ധമായ ബോധമുണ്ടു". (8) ഒരി 

ക്കല്, ഒരു മുറിവു പററി. 
1, 

ി 

പാഠം 88. 

ധ്രവചര]തം. -- 

ശൂറ൨കാര് വാനപ്രസ്ഥം 
നക്രം സപ്ലര്ഷികഠം 
ടദുര൪ഭഥ അര്ഭക൯ 

തേജപ്പണ്ടും 

പണ്ടു” ഉത്താനപാദന് എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായി 
രു. അദ്ദേഹം സദ'ഗുണസയമ്പന്നയായ സുനീതിയ്യേയും 
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സെൌന്ദ യുശാലിനിയായ സുരുചിയേയും ആണ വിവാ 

ഹം ചെയ്തിരുന്നതു”. രാജാവിനു അധികം സ്നേഹവും 

പ്രതിപത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നതു” ഇളയ രാജ്ഞിയായ 

സുരുചിയിലായിരുന്നു. 

സപത്നിമാര് തമ്മില് മത്സരവും വിദദ്ധഷവും 

അങ്കരിക്കുന്നത”*സ്വാഭാവികമാണല്ലെം. ഭര്ത്താവിന്െറ 

പ്രേമാധികൃത്താല് റാര്വ്വിഷ്കയായിത്തീര്ന്ന ആ രാജ 

ന്പ്യുവതി, സുനീതിയേയും ആ മഹതിയുടെ പത്ത 

നായ ധ്രുവകമാരനേയും രാജാവിന്െറ മുന്പില് വച്ചു 
തന്നെ അപമാനിക്കുവാന് മടിച്ചിരുന്നില്ല. തന്െറ 
പൃതനായ ഉത്തമരു” പൈതൃകമായ രാജം കിട്ടണമെ 

ന്നായിരുനു, ആ സ്വാര്ത്ഥതല്പരതയുടെ ആഗ്രഹം. 

സുരുചിയുടെ ദുസ്വഭാവം മത്താനപാദനെ വപ്വാകല 

നാക്കിയിരുനെങ്കിലും, ആ സുന്ദരിയുടെ ഹിതത്തിനു 

വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുവാന്൯പോലും 

അര്ദഹം അശക്തനായിരുന്നു. 

സഹിഷ്ണുതയുടെ അവതാരമായിരുന്ന സുനീതി 
ചപലയായ സപത്നതിയുടെ നേരെ ദ്വേഷം പ്രദര്ംയി 
പ്പിക്യോ ദുര്ബ്ബലഹൃുദയനായ വല്ലഭനോട പരിഭവം 
നടിയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പൃത്രനെ ലാഭ്ഭിപ്പും ഈവ 
രനെ ധച്യാനിച്ചും ആ സുചരിത ശാന്തമായ ജീവിതം 
നയിച്ചുവന്നു. കു 

' അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഠം ഒരു ദിവസം ത്ത മന 
സ്വിനിക്കും മകനും സഹിപ്പാന് കഴിയാര്ത ഒരു സംഭ 
വമുണ്ടായി. ഉത്താനപാദമഹാരാജായു” ആസ്ഥാനമ 
ണ്ഡപത്തില്, സിംഹാസനാരുഡനായി ഇരിക്കുകയാ 
യിരുന്ത. അവ്ധ്വോഠം ധ്യവന൯ കപ്പു വിരിച്ച കൊണ്ടു" 

അവ്വിടടെ ഏത്തി സന്ോഷാത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തി 

ക 



ധ്രു വനു മഹാവി പുത്യ കഷ മാകുന്നത്, 

ന്െറ മടിയില് കയറി ഇരുന്നു. അതുകണ്ടു സുരുചി അ 

ത്ചൃന്തംകോപിച്ചു”, വച്ചാ ച്ചി ഭത്തപ്പ്യോലെ ചീറിക്കൊണ്ടു 
ബ്ബാലനൊ അടുത്തുചെയം, ഇക്ങനെ പുലമ്ഖി:.... 
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വേണ്ടാ കുമാരകാ തായാട്ട കാട്ടിയാല് 

കൊണ്ടുപോമെന്നുടെതെല്ലെന്നറിക നീ; 

കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങറഠാകു വന്നു കരേവവാ- 

നുണ്ടാക്കിവെച്ചെറരു മണ്കോലമല്ലെടേറ; 

പങദാരമായുള്ള സിംഹാസനങ്ങളില് 

പണ്ടാരുമേ വന്നു കേറമാറില്ലപോല് 

വേണ്ടാത്ത കാട്ടുന്ന കള്ള ക്കഴിയനെ-- 
ക്കൊണ്ടുപോയ് വാടപ്പറം കടത്തീടുവാന്, 

പണ്ടാരമാം മുതല് തിന്നു മുടിക്കുന്ന 

ച ഞ്ടികഠംക്കൊട്ടം മിടുക്കുമില്ലാതെയായ”" 

ആണുങ്ങളു ണ്ടെങ്കിലിപ്പോഠം മടിക്കാതെ 
വ്വാഠണന്൯ന്കളടഞ്ഞീടുമിക്കുഞ്ഞുതന്നുടെ 

നാണം കെടുത്തയപ്പാന്ങ്ങൊതത്തനെ 
കാണേണ്ടിവന്തു തിരുമുമ്പിലഞ്ജസാം 

മനവന് തനെറ മടിയില് മടിക്കാതെ 

വന്നു കദരവവാനെനത്തെടാ സംഗതി? 

നിന്നുടെ തള്ളയും, നീയും വരുന്നാകി-- 
ലിന്നുതന്നെ പറത്താട്ടിയിറക്കുവന് 
ദുര്ഭഥതന്െറു വയററില് പിറന്നുള്ളോ.- 
രര്ഭകനാകിയ നിന്നുടെയോരോരോ 

സല്ഭാവമിങ്ങനെ കാണ്കയാലെന്നുള്ളി. 
ലുത്ഭവിച്ചീടന്നു കോപമെന്നോര്ക്ക നീ. 

അച്ഛനെത്തന്നെയും കൂട്ടാക്കയില്ല ഞാന് 
കൊച്ചുക്മാരനെസ്നോര്ക്കയുമില്ല നീ; 
അച്ഛ൯ മടിയില് നിന്നങ്ങിറങ്ങീടായ്യി.- 
ലച്ഛനാണിനു ഞറന് തച്ചിറക്കീടവ൯.” 
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ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു”, സ്വന്തം പിതാവിന്െറ അങ്ക 
ത്തില് സുഖിച്ചിരുന്ന ആ സാധസുകുമറരനെ ദുഷയായ 
ആ സ്ത്രീ പിടിച്ചിട്ച്ചു തല്ലി പുറത്താക്കി. ഈ നിര്ദ്ദ 
യത്വയവും മിക്ക വ അരു സഹിക്കും? കട്ടി കരഞ്ഞു 
കൊണ്ടു, അമ്മയുടെ അടുക്ക ല്ചെസ”, വിവരംപറഞ്ഞു. 
സുനീതി ക ണ്ണന് ൪ വറേത്തുാണ്ടു! മകനെ മടിയില് 
ഇരുത്തി ലിത് പറഞ്ഞു് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കഴടവില് 
ആ കൊട്ടാരത്തിര പാര്ക്കുന്നതായാല് കട്ടിക്കു വലിയ 
അനര്ത്ഥങ്ങഠം തനെ വന്നുചേരും എന്നു പേടിച്ചു” 
ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുകയും അയഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 

സകല നാഥനാം വിഷ്ടുഭഥവാനെപ്പരിചോട 
അകതാര ലുറപ്പിച്പുകൊഠംക ബാലാ മടിക്കാതെ 

അക ലുഷമായ നല്ല വനംതേടിശ്ശ്ുമിച്ചാലും 
അകലുംനാനശുടെശോകം സുഖവും മേലിലുണ്ടാകം. 

ലു മാതാവിന്െറ ഈ വാക്കുകഠം കേട്ടു ധ്രുവന് കാട്ടി 
ദലക്ക യാത്രയായി. സപത്നിയുടെ അസൂയയും ടുഷ്ഠ 

തയും നിമിത്തം സ്വപൃത്രനെ വനത്തിലേക്കു അയയ്യ, 

വാ൯ ആ ചുത്തവത്സല നിരബന്ധയായി. ധ്രിയനന്ദ 

നനെ തത വ്യോഥം മാതാവിനെ എത്രമാത്രം വിഷാ 

ദിപ്പ്ിച്ണിരിക്കണം. 

ലൌനഥശരപരനമേവും ജപിച്ച് കാട്ടില്. ഏകാകിയാ 

യി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ധ്രുവനെ മുനിമാര് സച്ലരിക്കു 

കയും അവനു കായ്യനികളും മറ൨ം ഭക്ഷിപ്പാ൯ കൊടുക്കു 

കയും ചെയ്തുപേോനേ. ഒരു ദിവസം അവ൯ നാരഭമ 

പരര്ംധിയെ കണ്ടുമട്ടി. മഹര്ഷാ കുട്ടിഭയാട, അവന് 

ആ ധാണെന്ം ആരുടെ മകനാണെയും ഹിം സ്രമുഗങ്ങ 

ള്ള മഹാവനത്തില് ഭയം കൂടാതെ  സഞ്ചരിപ്പാ൯ 

൧00 സമെന്താണെന്നും മറ ൨൦ ചോദിച്ചു. ധ്രുവ൯ എല്ലാ 
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വിവരങ്ങളും സത്യമായി നാരദനെ അറിയിക്കുകയും 

തന്െറ സകങ്കടങ്ങഠം ഒഴിവാ൯ എന്താണു മേലില് 

വേണ്ടതെനശു ഉപദേശിക്കാ൯ അര്ദ്ൂഫത്തോടട അപേ 

ക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തൂ. കുട്ടിയുടെ വാക്കുകേട്ട്” മനസ്സലി 

ഞ്ഞ മഹര്ഷി അവനോട, മധുവനത്തില് ചെന്നു 

വിതുഭ്ധതീര് ത്ഥങ്ദളകില് സ്ലാനംചെയ്ത ദര്ഭവിരിച്ചിരു 

ന്നു” ഇന്ദ്രിയങ്ങം അടക്കി ധിഷ്ണുവിനെ ധച്യാനിച്ചു 

കൊള്ളണം ഹന്ത പറകയും, അതിന്നു വേണ്ടുന ഉപദേ 

ഗങ്ങഠം നല്കി അവനെ അയഗ്രഹിച്ചയക്കയും ചെയ്തൂ. 

അനന്തരം നാരദന് നേരെ ഇത്തറനപാദരാജാവി 

ന്െറ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണു ചോയേതു"”. പുത്രന് കാട്ടില് 

പൊയ്യ, ളഞ്ഞതിനെപ്പുററി ദുഖിക്കുകയം സുരുചി 

അവദനാട$ കാണിച്ചു ക്രരതയ്യ് അവളെ. ശാസിക്കാ 

ഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചു ത ന്താി(യുട ചെയ്തുകൊണ്ടി 

രുന്ന രാജാവിനെ മഹര്ഷാ ിപുംഥവ൯ ആശ്വസിപ്പി 

൮൮. മകന്നു യാതൊരു തആതപത്തും സംഭവിക്കുകയിള്ലെന്നും 

അവന് പരമയോഥ്ച്ചനായി! മടങ്ങി വരുമെന്നും വറ 

ഞ്ഞു” നാരദ൯ അന്തര്ദ്ധാനം ചെയ്യൂ. ം 
മധുവനത്തില് ചെന്നു തപസചെയകൊണ്ടിരുന്ന 

ധ്യുവന്െറ ഭംംതികഞ്ടു് സന്ൂഷ്ഠനായ വിഷ്ണൂഭധവാ൯ 

അവന്െറ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷനായി. ബാലനറയഭക്തന്, 
എന്താണു പറയേണ്ടതു”, എന്താണു ചെയേണ്ടതു” എന 
റിയാതെ നമ്രമുഖനായി നില്ല്യന്നതുകണ്ടു” ഭവാന് 
സ്വകരംകൊണ്ടു” അവനെറ മുഖം വാത്സലൃപുൂധ്ൃം 
പിടിച്ചുയര്ത്തി അവനോട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:-- 
കാലതാമസംകൂടാതെ നീ മഹാരാജപദം അലങ്കരിക്കും. 
മനുഷ്യര്ക്കു പ്രാപിക്കാ൯ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമസ്ത 
സ്ഥാനത്തേയും നി പ്രാപിക്കും. അനേകവത്സരം നി ' 
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അരോധഥദ8ുഡധശാത്രനായി മിവിച്ചശേഷം നിനക്കു 
വൈകണ്ഠത്തില് വരാം.7 

ധ്രുവ൯ വരവും വാങ്ങി രാജധാനിയിലേക്കു 
.ചെഗം. ഉത്താനപാദന് പുത്രനെ സന്തോഷത്തോടും 
ബഹുമാനര്ത്തോടും കൂട്ടി സ്വികരിച്ചു. സുരുചിക്കു 
പോലും പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. സുനീതിക്കുണ്ടായി 
രുന്ന സന്തോഷത്തിനു അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുവ 
രാജാവിന്നു യോഗ്യമായ ഹല്ലാആഡംബരങ്ങളോടം 
കൂടി ധ്രുവന് രാജധാനിയില് വസിച്ചു. 

കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉത്താനുപാദന് 
രാജപച്ചം ഉത്തമനെ ഏല്ലിച്ചു, . വാനപ്രസ്ഥം സ്വീക 
രിച്ചു. ഒരു ദിവസം കാട്ടില് നായാഴിന്ു പോയ 
പ്പോഠം ആ രാജകമാര൯ ഒരു ദൈത്ൃനാല് നിഗ്രഹി 
൧പ്പൈട്ടു. അതിനുശേഷം രാജാവായ ധ്രവന്െറ ഭര 
ണംകൊണ്ടുപ്രജകഠംക്കു ക്ഷേമവും ഐഠര്വയയവും വര്ദ്ധി 

 കൂവന്നു. അന്ത്യകാലത്തു” സ്വര്ല്ലോകത്തുനിന്നു ഒരു 
വിമാനം ഇറങ്ങിവന്നു”, ധ്രവനെ അതില് കയററി 
കൊണ്ടുപോയി. എന്നാണു ഐതിഹ്വം. സപ്തര്ഷി 
കഠം എന്നു പറയപ്പെടുന നക്ഷതങ്ങളാല് ചുററപ്പെട്ട" 
ഉ ത്തരഭാഠാത്തു കാണുന്ന തേഃജപുഞ്ജം ധ്രുവനാണെ 
ന്നാണു” പെൌരാണിക വിശ്വസം. 

1, സുരുചിയുടേയും, സുനീതിയുടേയും സ്വഭാ 

വത്തെ താരതമ്പൃപ്പെടുത്തുക. 
ഉം ഉത്താനപാദന് സുരുചിയെ ശാസിക്കാഞ്ഞ 

തെന്തുകൊണ്ടു"? 
8. സുനീതി ധ്രവനോട്” ഉപദേധിച്ചതെന്തു 

4.. നാരദനേറയ്യം ്രവനേറയും സംഭാഷണം 

അന്വാഖപ്യാനരീതിയിലല്ലാതെ എഴുതുക. 

ലി 

ി 



ഗി 
ന 

ലു 

ട. എതാണു ഭാഷാഥൈലിക്കു യോജിച്ചതു. 
രാജ്യം ഉത്തമനെ ഏല്ലിച്ചു.” 
രാജ്ൃത്തെ ഉത്തമനെ  ഏല്ലിച്ചു. 

൭ ത്തമനെ രാജ്യം ഏ ല്ല ചു" 
ഇന്ത ഞ്ഞ: 

വാഠം 94. ച് 

ലപ്ധയരഷിം, 

കീര്ത്തിധാവഭപ്ം ജലാധാരം 
പിണ്ഡം മുദമികന് 

തന്നുടെ വിദ്കൊണ്ടും, തന്നുടെ ഥൌയ്യംകൊണ്ടും 
തന്നുദരത്തെ പൂരിപ്പ്ിക്കന്നവന് മഹാധനച്യന് 

 ോവിനെപ്പോോലെ കിര്ിഞ്ഞാശ്രയിച്ചണ്ണന്നവന് 
കേവലം കൃമിപ്രായനെന്നതേ ചൊല്വാരുള്ള.. 0. 
വിക്രമംകൊണ്ടും വിജ്ഞാനാദികഠകൊണ്ടും പത്തു- 
ദിക്കുകറാ വെളുപ്പിക്കും കീര്ത്തിധാവളപ്വത്തോടെ 
യാതൊരു പൃമാന് മഹാ മാനിയായ* ജീവിക്കുന്നു 
നിതിമാനവന് ജീവങജ്ജീവനെന്നുരചെയ്യാം. 8 

 മറവള്ള മഹാമുഡധന് കൊററിന്നുമാത്രംകൊള്ളഠം 
മറവമിഗുണമൊന്നും പററാതെജിീവിക്കുനനോന് 
പെററമാതാവൃുതണ്െറ യൌവനമാകംവൃക്ഷം 

_ പറെറക്ഖണ്ഡിപ്പാനൊരു കോടാലിതന്നെയവന് 19 
ആരാനും ബലിയിട്ടു കൈകൊട്ടു കേഠംക്കുന്നേരം 
പാരാതെ പറന്നങ്ങു ചെന്നുടന് പിണ്ഡംകൊത്തി- 
ത്തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാകനും ജീവിക്കുന്നു. 
എന്നതുപോലെതന്നെ മന്ദനും ജീവിക്കുന്നു. ] 
സ്വല്ലബുദ്നിയായുകെ മാനുഷന് മഹാദ"ന൯ 
സാല്ലലാഭത്തെക്കൊണ്ടു തല്ക്ഷണം പ്രസാദിക്കും; 

ക 
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അല്പുമാം ജലാധാരം പൂരിപ്പാന് മഴത്തുള്ളി 
സ്വല്പമുണ്ടായാല് പോരുമായതു നിറഞ്ഞിട്ടും. 0 
മുഷി ന്൯ തെറ കൊച്ചു കൈരണ്ടും ജലംകൊണ്ടു 
രൂഷിതമാക്കീടുവാനെത്രപാനീയംവേണം! 2 
കൃതൃവൃുമകൃതപ്വും ധര്മ്മവുമധര്മ്മവും 

നിത്വവുമനിത്വവും സത്വ്യപുമസത്വവും 
ഇത്ഥമുളള തിലൊന്നും ചെറവമേ ഗ്രഹിക്കാത്ത 

മ൪ത്ത്ൃനും പത്തുക്കടുമേതുമേ ഭേദം നാസ്തി. 96 
1. തആദ്ചത്തെ പന്ത്രണ്ടുവരി പരാവര്ത്തനംചെയ്യു. 
2. അല്പബുികറം അല്ല്ധാഭംകൊണ്ടു പ്രസാദിക്കും” 

ഇതിനു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദൃഷ്ലറന്തങ്ങഠം എ 

ത്തെല്ലാം7 

9. പതശ്തുപ്പായന്മാര് ആരു”? 

പാഠം 89. 

ജപ്പാന് എന്നതു” ഏഷച്ഛയുടെ കിഴക്കേത്തീര 

ത്തിലുളള ഒരു ദ്വിപസമുഹമാകുന്നു. അതു” മലയും, 

൭൨൦, അരുവിയും നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു മനോഹര രാജ 

മാണു”. മലകളുടെ അടിവാരത്തില് ഫലപൃഷ്ണങ്ങളായ 

കേദാരങ്ങളും ഗീിസ്സറ൪ശ്ശൂദമാഹനങ്ങളായ ജലാശയ 

ങ്ങളും ധറരാളമുണ്ടു”. . എന്നാല് അവിടെ മലകഠം 

കൂടുതലും മൈതാനങ്ങറം കറവുമാകയാല് കുഷിക്ക്" 

മ പയോഥാമുള്ള സ്ഥലം വരെ കറവാണു'. ജപ്പാന് 

വ്വേനല്റെലത്ത് ംഗ്ലൂണ്ടനേക്കാഠം പൃടുള്ള രാജ്യ 

മാകുന്നു. എങ്കിലും അവിടെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങറം 

ഠീതകാലത്തു' അത്ചൃന്തം തണുപ്പുടളവയും ആയി 



റ് 

ല് 

രിക്കുന്നു. ഏഷച്യാഭൂഖണ്ഡത്തിനേറയും പ്രസ്ത്ത ദ്വീപ 

ങ്ങളുദടയും ഇടയ്യ്ുജള കടു ആഴം കുറഞ്ഞും കൊട് 

കാറവള്ളതും ആണു്. ഇതു ജവ്പ്ാ൯കാരെ മു൯കാലങ്ങ 

ഒില് മററ രാജ്വക്കാരില്നിനു വേര്തിരിക്കാന് കാര 

ണമായിത്തീര്ന്നിരുന്നു. ഗീതകാലത്തു” എഷച്ചയില് 

നിന്നു ജപ്പാനിലേക്കു കാററടിക്കുമ്പോഠം ഭയങ്കരമായ 

'ഹിമപാതങ്ങളം ധൂമികകളും സാധാരണമാകകൊണ്ടു 

ജപ്പാന്കാര് സ്വദേധത്തില്തന്നെ അക്കാലം കഴിച്ചു 

കൂടുക പതിവായിരുന്നു. വേനല്ക്കാലത്തു" ജപ്പാനില് 
നിന്ന് ഏഷചയിലേയ്യ കാററടി യ്യ. അതുകൊള്ള്ടു' 

അക്കാലത്തു” ഏഷ്യയിലെ ജനങ്ങഠം ജപ്പാനിലേയ്യം 

പോകാവണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മഷ്ട്ുകാലത്തായാലും 

ുപ്രാനിചെ മാം നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഗൃഹം. 
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തണുപ്പുകാലത്തായാലും ജപ്പാന്കാര് അന്യരാജ്വൃക്കാ 
രുമായി യാതൊരു സംസര൪ഗ്ഗവും കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി 
വന്നിരുന്നു. അവിടെ ഉള്ള വര്ക്കു അവരുടെ നാട്ടീനെ 
പ്പററി അതിരുകവിഞ്ഞ സ്നേഹവും അഭിമാനവും 
ഉണ്ടു്. ജപ്വാ൯കാ൪ രാജഭക്തിയിലും അട്വിതീയരാണു. 

ഴ് കൂടക്കൂടെ ഉ ണ്ടാകാവള്ള ഭ്രകമ്പങ്ങം ആ രാജ 
ത്തിനു വലിയനാശം ചെയ്യാവണ്ടു". ഒരു ഭ്രകമ്പസന്ദര്ഭ 
ത്തില് പതിനായിരം പേര് മരിക്കയും ഒരു ലക്ഷത്തി 
മുപ്പതിനായിരം വീടുകഠം വീണുപോകയും ഉണ്ടായി! 
അവിടെ അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങളും കുറവല്ല. അവ പല 
പ്പോഴും പൊട്ടി ഉരുകിയ കാല്ലം, ചാരവും, പുകയും 
വമിക്കുന്നു. ആപത്തിന്െറ മടിയിലാണു ജപ്പാന് 
കാർ ജീവിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 
ഭയങ്കര ഭാവം: അവരെ ധീരന്മാരും സഹിഷ്ണ്കുക്കളു.ം 
ആക്കിത്തീര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

ജപ്പാനില് കല്ലകഠംകൊണ്ടുള്ള വലിയ വീടുകഠം 
ചുരുക്കമാണു”. ഭ്രകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഠം ഗിലാനിര്മ്മി 
തമായ ആലയത്തില് താമസിക്കുന്നതു” തആപല്ക്കര 
മായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ രാജ്വവാസീ 
കറം പ്രാദയണ ചെറിയ വിടുടകളെ പണിയിക്കാരള്ളു.. 
ഇവയ്യു്യ ഓടോ മറ൨ ഏതെങ്കിലുമോ കൊണ്ടു മേഞ്ഞി 
ടട ഒരു മേല്ലരയും, അത നെ താങ്ങുനനതിനായി നാലു 

_തുണുചളൂം ഉക്ദായിരിക്കും. ചുവരുകഠം എണ്ണൂക്കടലാസു 
പ് കൊണ്ടു” മനോഹരമായി നിര്മ്മിക്കുന്നു. 

ദരിദ്രന്മാരുടെ വീട കഠംക്കു” ഒരു മുറിമാത്രമെ മണ്ടാ 
യിരിക്കയുള്ള; രാത്രിയില് അതിനെ കടലാസുകൊണ്ടു 

പല ഭാഥങ്ങായി തിരിച്ചുകൊള്ളനമ. ജവ്വാ൯കാര്ക്കു 

ശുദ്ധവായുവും സുയ്യപ്രകാശവും വഭൂര൭ ഇഷ്കമാകയാല് 



രിം ് 

വീടിന്െറ മുന്വശം വലിയ തണലപ്പു" ഇല്ലാത്തപ്പോ 

ളെല്ലാം തുറന്നിട്ടിരിക്കുക പതിവാണു”. വീട്ടില് കസേ 

രകളും കദ്ദിലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കയിലല. അവര് താ 

' യില് പായിട്ട്” അതിന്മേല് ഇരിക്കയും കിടക്കയും ചെ 
ടു 

ി 

യ്കുന്നു. മേഗയ്യ്്ു പകരം ചെറിയ നാല്ല്രാലികളാണു 
ി 

അവര് ഉപയോഗഥിക്കാറള്ളത.. 

ജപ്പന്ിഷല ഒരു ഗൃഹത്തിരെറ ഒരു മുറ, 

ഭൂകമ്പങ്ങളും അഗ്നിപര്വ്ൃവതക്ഷോഭങ്ങളും സാധാ 
രണ സംഭവങ്ങളാകയാല് ഏതാപത്തുകളേയും കര 
പ്ിലും പിഴിച്ചലും വുടാതെ നേരിടുന്നതിനു” അവരെ 
പ്രകൃതി തന്നെ അഭചൃസിപ്പ്ിക്കന്നു. മരണത്തെപ്പുററി 
അവര്ക്കു ഭയമില്ല. രാജചൃത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കാന് 
അവര് എപ്പപോഴം സന്നദ്ധരാണു'. ജപ്പാ൯കാരന് എല്ലാ 
യ്ക്കോ9ം ശാന്തനും മയ്യാദക്കാരനുമാണു”. കടല് ജപ്പാന്൯െറ 
ചുറവം ഒരു കിടങ്ങുപോലെ വര്ത്തിക്കുന്നു. ജപ്പാന്കാര് 
മത്സപൃം പിടിക്കന്നതില് ത.തിസാമര് ത്ഥം പ്രമ. 
പ്പിക്കു. എ.ങകിലും ത൨൪ നോര് വ്ൃക്കാരേയം ഗ്ര”ക്ടു 
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കാര്രയുംപോലെ സമര്ത്ഥന്മാരായ കച്ചവടക്കാരോ 
കുപ്പര്്ലാട്ടക്കാരോ അല്ലത്രെ. തങ്ങളുടെ ഭൂവിഭാധഥത്തെ 
കഴി]യുനത്ര ഫലപ്രദമാക്കിത്തീരക്കുവാ൯ സദം ഉത്സാ 
ഡും പ്രവര്ത്തിക്കന്നതുകൊണ്ടു” അവര് ഭൂലോക 
ത്തില് വച്ചു് ഹ,ററവും നല്ല കൃഷിക്കാരായിത്തീര്ന്നി 
ടണ്ടു്. ജപ്പാനിലെ ജനത ആറ്റു യില് ഏഴ ദി൨സവലും 
ക് റിനമായി വേലച്ചെയ്യുന്നു. കലപ്പ ഉ൨ യോഠാിക്കുന്ന 
തിനു പകരം മണ്വെട്ടിതന്നെയാണു" ൭ഉപയ്യോധിക്കാറ 
ള്ളതു. മണ്ണ്]ിളക്കന്നതിനു” ഇതു” അധികം നന്നാണ 
ല്ലൊ. പല കൃഷ കഠം ഉഞ്ട്ങ്കിലും നെല്കൃഷിയാണു” 
അവിടെ പ്രധാനം. 

നെല്കൃഷിക്കു മിതമായ ശതോഷ്ക്കാവസ്ഥയും, 
ധാരാജും വെള്ളവും ആവശാൃമാണു്. ജപ്പാനിലെ 
പ്രകൃതി അതിനരുകൂലമാകന്ന. വയലില് വെള്ളം കയ 
ററി ചെളിയിലാണ് അവര് വിത്തു വിതയ്യന്നതര”. 
നല്ല വാിളയാറാകമ്പോഠം വ്വെള്ളം വററിച്ച വയല 
൧.൭. ഇണക്കനമ. നിലങ്ങളെ വേര്തിരികുന്നതിനു 
വേലികഠം അധഖ൪ര് ഉണ്ടാക്കില്ല. അല്ലമെങ്കിലും 
സ്ഥലം പാഴാക്കിത്തള്ള നതിന് അവര് സമ്മതിക്കാ 

റില്ല. മലഞ്ചരിവുകഠം പോലും അവര് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാ 

൧രെയാിരിക്കുന്ന. കടലാസ്സ് ഉണ്ടൊക്കാനുള്ള ചെടികളും 

ജറ്റ്യാനില് കൃഷിചെയ്യാവണ്ടു”. അവിടെ എല്ലാക്കായ്കു 

ക്ങഠം.5ം എല്ലാവരും കടലാസ് ഉ പ.യോഗിക്കുന്നു. കട 
ലാസുതൊപ്പു കളും കടലാസുചട്ടകളം കടലാസുകൈലേ 

സ്സളു.ം കടലാസ്സ്റുചെരപ്പുകളു.ം ഉടുപ്പുകളും അവിടെ 
സാധാരണമാണ്”. എളപ്പത്തില് കീറാന് കഴിയാത്ത 

യ ഇ ി ലം റു, കം. വന്റും ബ്വലമ2മള കഠടലാറസുകഠം. അവര ഇ ണ്ടാക്കാ ഒടു . ന 
ടത്തി പ്” 
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ഇപ്പ നില് ഗൃഹത്തിനുള്ളില് കടക്കുന്നതിനു മുയൂ 
ചെരിപ്പുകഠം തുഴരി വെളിയില് യ്യുന്നത് , 

ചില കടലാസുകഠം വെള്ളം ചോരാത്തവയും നനയാ 

ത്തവയ്യം ആയിരിക്കും. 

വലയും ചൂണ്ടയും ഉപയോഠാിച്ചു" ജപ്പാ൯കാര് 
മത്സപ്യം പിടിക്കുന്നു. കന്നുകാലികളുടേയും ആടുകളു. 
ടേയും തീററിക്ക് അവിടെ പുൂല്ല ചുരുക്കമാകയാല് തആആട്ടു 
രോമയും വെണ്ണയും അവിടെ സുലഭമല്ല. ആട്ടി൯രോമ 

ത്തേക്കാഠം പട്ടനൂലു” അവിടെ ലാഭമായികിട്ടം. ജപ്പാന് 

കാര് പട്ടനതൂലോ പഞ്ഞിതആലോകൊണ്ടു" വരം ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നു. അവിടെ കല്ല,രിയും മണ്പരത്രനിര്മ്മാണത്തി 

നുള്ള കളിമണ്ണും സമൃദ്ധിയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഒന്നാഭ 

തരം 8മണ്പാത്രങ്ങഠം അവിടത്തെ വചൃവസായരാലക 
ജില്, നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടു് . 



9. 
ഇക്കാലത്തു ജപ്പാന്കാര് അവരുടെ കാരാഗൃുഹവാ 

സത്തില്നിന്നു മുക്തന്മാരായിത്തീര്ന്നിട്ടുണ്ടു'. ധാരാളം 
കപ്പലുകളും മറ൨൦ കള്ള തൂകൊണ്ടു” അവര് 'ഇല്പ്യോഠം 
കൊഴടുങ്കാററിനെ ഭയപ്പെടാതെ എവിടേയും സഞ്ചരി 
ക്കുന്ന. ക ഒരു വശത്തു ദചനയും മവവഠത്തു 
കറുനഡായും ആണു. ഇന്ത്യയും അധികം ദൂരെയല്ല. 
ഇക്രൊരണമ്ദഭഠാല് അവര്ക്കു കച്ചവടത്തിനു” വളരെ 
സെനകയ്യമുടടു”. പട്ട്, തേയില, അരി, കല്ലരി മുത 
ലായി പല പല സാമാനങ്ങം അവര് വിദേങ്ങളി 
ലേയ്യ” അയയ്യന്ന, 

ജപ്പാന്കാര് വമരെ പരിശ്രമംരീലമുള്ള വരാകുന്നു. 
അവര് ,ുപ്പ്യോഠം ഉണ്ടാക്കാത്ത സാമാനങ്ങഠം ഇല്ല. 
വജരെ കുറഞ്ഞവിലയ്യയ ഈ ,സാമാനങ്ങഠം വിറവവരു 
കയും ച്െയ്യുന്തണ്ടു'. വചവസായത്തിലും, വാണിജ്ൃ 
ത്തിലും, രാജപൃതന്ത്രത്തിലും പാശ്ചാത്വരാജപൃങ്ങറാക്കു 
സൂയാവഹമായ ഒരു സ്ഥാനം ഈ പരരസ്തചരാജച്ചം 

സ കം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

പാഠം ൫ 

മഹാനായ ഗോവിന്ദറാനഡെ. 
പ ടട 

42 ജനവരി 18. ന- മഹാനായ ഗോവിന്ദ 

്ിഷ കാലക്ഷേപത്തിനു സാമാന്യം വകയുള്ള ഒരു 

മഹാരാഷ്" ട്രകടംബ ത്തില് ജനിച്ചു. പന്ത്രണ്ടുവയസ്സ്ാ 

 കുന്നതുവരെ മാതൃഭാഷ വ 

ഷം) ബാലന് കോലപ്പം ൪ എന്ന ദിക്കിലെ ഹൈസ്'ക്രു 

ടു ചേര്ന്നു" ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്പ്യാളപ്രാസം ചെയ്തുതുട 

റ അതിനുശേഷം “ഐഎല്ഫിന്സ്റ്റന് കോളേജ? 

എ. ന പ്രസി വിദ്പാശാലയില് ച്ചേരന്നു പഠിച്ചു. 



ടം 

പ്രേ, 

പം 
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വിദ്വാഭച്ചാസകാലത്തില് വിദശ്ധനാണെന്നു പ്രസിദ്ധ 

പ്പെട്ടു സ൪ അലഷ്ലാണ്ടര് ഗ്രാണ്ടു” എന്ന മഹാ പണ്ഡി 

തനായിരുന അക്കാലത്തു ആ കോളേജിലെ പ്രധാന 

അഭ്ധപ്യാപകന്. അദദ്ൂഹത്തിനന്െറ രിഷചൃനായി പഠിക്കു 

കയെന്നതു” ഒരു മഹാഭാധഥപ്യമായിട്ടയിരുന്നു അസത്തെ 

അധ്ധേതാക്കഠം കരുതിയിരുന്നതു”. അതിബ്മുദ്ധിമാ 

നായിരുന റാനഡെ ആ പാശ്ചാതൃപണ്ഡിതന്െറ 

പ്രധാന ശിഷ്ചനായിരുന്ന. 

അദ്ദേഹം കോളേജില് വിദപ്പാര്ത്ഥിയായിരുന്ന 
കാലത്തു” ഒരു വിശേഷസംഭവം ഇണ്ടായി. മഹാരാ 
ഷാ ട്രവാസികഠം സാധാരണമായി വലിയ ദേശാഭിമാ 
നികളും സ്വജനസ്സേഹികളും ആണു”. മഹാരാഷ് ട 
രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണസസമ്പ്യദായങ്ങളെപ്പുററി അവര്ക്കു 
വലിയ അഭിമാനമാണുള്ള ര”. റാനഡെ മഹാരാഷ”ട 
രാജാക്കന്മാതട്ടേയും ഇംഗ്ലീഷ്” ഥവരര്മ്മെണ്ടിനേറയും 

ഒരണസമ്പ്യദായങ്ങളെ താരതമ്ൃപ്പെടു ത്തിക്കൊണ്ടു” ഒരു 
പ്രസംഗം രചിച്ചു. അതില് സ്വവര്ഗ്ലഗാഭിമാനലും 
സ്വദേശാഭിമാനവും ആയിരുന്നു മുന്നിട്ടു പ്രുകാഠരിച്ച 
തു”. അതുനിമിത്തം ആ പ്രസംഥത്തെ പലരും ഖണ്ഡി 
ചും എന്ന മാത്രമല്ല, അതില് രാജഭക്തി കുറവായിക്കണ്ട 
തിനാല് സ്വന്തം ഗുരുനാഥ൯പോലും അദേഹത്തെ 
ഠാസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു ധഥവര്മ്മെണ്ടില് നിന്നു 
നല്കി പ്പ്പേനിരുന വിദ്ധവാര്ത്ഥിവേതവം ത്തൃ൨മാസ 
ത്തേക്കു നിരത്തലാക്കുകയും മച്ചയ്ക്ു. 

1809-ല് ആ യുവാവു” ബി. എ. പരീക്ഷയില് 
ഒന്നാംഷ്ണാസില് ജയിച്ച. മുന്നുസ.ംവത്സരത്തിനുശേഷം 
ചരിത്രവിഷയത്തില് എം. എ. പരിക്ഷയ്യു,, ചേര്ന്നു” 
അതിലും പ്രുഠഡ്ുമായ വിജയം രനേടിയതുകൊണ്ടു" റാന 
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ഡെയ്മുഛ കലാശാലവകയായി ഒരു സ്വര്ണ്ണ മു ലഭിച്ചു. 
അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ബോമ്പായി സ്വ്വ 
കലാധോലയിലെ ഒരു അംധമായിത്തീരുകയും 1866ല് 
൧൫ല്. എല്. ബി. പുന്ന നിയമചരീക്ഷയില് ബഹുമ 
തിയോടുകൂടി ജയിക്കുകയും ചെയ്തൂ. ഇതിന്നുശേഷം ചി 
ല ച്ചെറിയ മത ദ്യോധങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചെങ്കിലും അവ 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹൃദയത്തെ ആകരഷിക്കുനവയായി 

രുന്നില്ല. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം ആ യുവപണ്ഡി 
ത൯ എല്ഫിന്സ്റ്റന് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷു പ്രൊഫ 
ബ്ററായി നിയമിക്കപ്പെട്ട. പ്രസ്ത്ൂതോദേപ്രാഥം അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ വാസനയ്യ്് അനുസരിച്ചതും ഹിതത്തിനു”. 
അനുകൂലിച്ഛുതും ആയിരുന. എന്നാല് ആ ജോലിയീ 
ലും അധികകാലം ഇരുന്നില്ല. ൭ടനേ ബോമ്പായി 
ഹൈക്കോടതിയില് അദ്ദേഹത്തിനു” രെ ൭ദ്വോധം 
ലഭിച്ചു. ബുദ്ധിശക്തിയും കൃതൃശ്രദ്ധയും കൊണ്ടു ൭ പ്ലാ 
ഗശ്രേണിയില് മൃത്തരോത്തേരം' ' ഉയര്ച്ചപ്രാപിച്ച 
റാനഡെ അചിരേണ ഹൈക്കോര്ടട ജു ഡ്ലിയായി. 
നപച്ചായാധിപനെറ നിലയിലും അസാമാന്യമായ വ്ര 

.്ത്രീയാണു" അഭ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചത്. 

ന്തിജ്ഞനും നിപുണനും ത്തയ ഒരു മൃദ്ദപ്യാഗ 
സ്ഥനെറ നിലയില് മാത്രമല്ല, മറാട്ട്, സംസ്കൃതം, 
ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ മൂന ഭാഷകളിലും അതുല്ൃനായ ഒരു 

പണ്ഡിതനായിട്ടും ചരിത്രം, ധനശാസ്രും എന്നീവിഷ 

യങ്ങളില് വിദശ്ധനായ ഒരു രാജ്ൃതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടുമാ 
ണ്ട” നാമിപ്പപേോഠം അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതു”. നമ്മുടെ 

യ നി ര ന്റ) ൪ ൭൭. ൩൭൭൮൬0 പറരതത്ത ഒ ൫. ആ ട്രാ ഒ). ററ... - 
യ് പ ടല . .& ക) ച] പ പം ൮൪ ൮ ൭75 ൨. (0 ,൨ പ 14.൦0 ഴ് 2) എ റ 4 

പിക് 

ഗു റാനഡെ പലവിധത്തില് ചരിശ്രമിച്ചിരുന്ന. 
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റാനഡെ എഴുതിയ മഹാരാഷ്ട്രചരിത്തത്തിനു് 

വളരെ പ്ര ചാരവും ജനസമ്മതിയ.. ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . വിദേ 

രീയരായ ഗ്രദ്ഥദാരന്മാര് എഴു മിയിട്ടള്ള ചരിതങ്ങ 
കില് പല അബ്ചദ്ധങ്ങറഠം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്മമാത്രമല്ല, 
പൂര്വ്വ ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാരെപ്പററി ജനങ്ങളുടെ ഇട 
യില് അവ തെൊറിദ്ധാരണകഠം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തി 

രുന്ന. റാനഡെ ആ വക നചൂനതകളെ. പരിഹരി 

കൊണ്ടാണു” ശിവാജി മുതലായ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം 

രചിച്ചത്. അദദ്ദേഹത്തിനൊ ചരിത്രവിഷയങ്ങളായ 
അഭിപ്രായങ്ങം ഇപ്പ്യോഠം ഇംഗ്ലീഷു ചരിത്രകാരന്മാര്ക്കു 
ശൂടി ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്ൃന്മാർ മേല 
യെലി? എന്നു പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ച ശിവാജിയുടെ 
ഒരു പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനംചെയ്തുാന് ഇന്ത്യാവൈ 
സറോയി സമ്മതിച്ചതുതന്നെ അതിന്നൊരു തെങ്കി 
വാണ്. 

ഇന്ത്യാരാജ്ത്തിലെ കൃഷി, കൈത്തൊഴില്,കച്ച 
വടം എന്നിവയെ അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടുത്തി, നാട്ടിലെ ദാരി 
ദ്ൂരപ്യം ഒഴിക്കാനുള്ള വഴികഠം കാണിച്ചുകൊണ്ടു് റാനഡെ 
അര്നേക പ്രബന്ധങ്ങഠം പ്രസിദ്ധപ്പെടുടത്തി. ധനശാ 
സ്മൃത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം രചിച്ച ത്ത 
പ്രബന്ധങ്ങറും ആദരണിയങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളായി 
ക.രുതപ്റെ ന്നു. 

രാജ്യത്തു വിദടപ്യാഭച്ചാസം പ്ര ചരിപ്പ്റിക്കാനും അതി 
നെറ സസ്പ്യദായം പരിഷ്ടൃരിക്കാനും നമ്മുടെ ചരിത്രനാ 
യകന് വളരെ മത്സാഹികദകയുണ്ടായി ആ കായ്യത്തില് 
അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ സഹായിയായി നിന്നിരുന്തൂ" 
സര്. പി. എം. മോത്ത ആയിയിരുന്നു. സമദായപരി 
വ്ക്രാരം ഇന്തച്ഛാരാജൃത്തു'' അത്യാവഠൃമാണെന്നു മാത്ര 



മ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധി സമു 
ദായപ്പരിഷ്ടരാരത്തെയാണു" ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ും 
കൂടി റാനഡെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിന്നുവേണ്ടി ആ 
സമുഭായസവകന്൯ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കയും ചെയ്തും 

ബുദ്ധ ിസാമര്ത്ഥ്ൃവും ആലോചനാഠക്തിയുംമാത്ര 
മല്ല സ്വ്വാഭിപ്പായം തുന്നു പാവാരുക്ള ധീരതയും ഉള്ള 
മാന്ൃനായിരുന്നു. റാനഡെ. ഇന്ത്യാക്കാ൪ക്കു അക്കാ 
ലത്തു വഹിക്കുവാന് സാധിച്ചിരുന്ന ഏററവും ഉസ്സത 
മായ സര്ക്കാര് ഉദ്യരോധം അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധമായി. 
ഒരദേപ്രാഥികജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കാലത്തു പൊതു 
നന്മ ദൃ വേണ്ടിയുള്ള കായയങ്ങകില് ഏര്പ്പെട്ട പ്രവര് 
ത്തിക്കുവാന് അദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നില്ല. 

മ ഹാദദവഥഗോവിന്ദറാനഡെയുടെ ജീവിതം ഏററ 
വും പരിശുദ്ധമായിരുശമ. നിരാഡംബരമായ ജീചിതം 
നയിച്ചി ഒന്ന കൊണ്ടു” റാനഡ്യെയുടെ മിത്രങ്ങഠം 
ധടഷി” എന്നായിരുന്നു അദഭൂഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നതു്. 

ഈ മഹാന് 90! ജാനുവരി 1 6-ാംതീയതി ഇഹ 

ദലേക്വാസംവെടിഞ്ഞു മരണത്തിന്നു ഒരു സംവത്സരം 

മുമ്പു ലക്ക്രോ പട്ടണത്തില്വെച്ചു കൂടിയ ഇന്ന്ത്ുുന് 
സമദായ പരിഷ്യരണസമ്മേഭനത്തില് അദ്ദേഹം “ആ 

യിരംസംവവത്സംമുമ്പൃത്തെ ഭാരതഖണ്ഡം"” എന്ന വിഷ 

യത്തെപ്പുററിചെയ്യു പ്രസംഗം ശ്രദ്ധേയവും അമുലചവു 

മായിരുന്നു. മാതൃഭൂമിയുടെ ഏററവുംവിലയേറിയ അഭി 

വൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി നിഷ്ടമായി പരിത്രമിച്ച നേതക്ക 

മാരില് ഒരാളറയിരുനു മഹാദേവഗോവിന്ദറാനഡെ. 

നനന 

1൭ സ്വിദടശണ 10ടട, 1൨ഴ൦്ഥര്സന, 1929. 


